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Jetro Matilainen
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GREENREALITY NETWORK ON ETELÄ-KARJALASSA YRITYSLÄHTÖISESTI TOIMIVA
ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN VERKOSTO, JOKA LUO JÄSENILLEEN SEKÄ ALUEELLE
KASVUA JA UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA.
Greenreality Networkiin kuuluu alueella toimivia
energia- ja ympäristöalan yrityksiä, alueen kuntia
sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Verkoston
koordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupungin
Greenreality-palvelut.
Greenreality Networkin tavoitteena on lisätä yritysten
verkostoitumista, kehittää toimintaympäristöä,
esitellä alueen huipputeknologiakohteita sekä
yhdistää verkoston toimijat LUT-yliopiston Green
Campus –kokonaisuuden kanssa.
Verkostoon kuuluvien noin 50 yrityksen ja yhteisön
tuotteet ja palvelut perustuvat uusiutuvan energian
käyttöön ja tuotantoon, energiatehokkaisiin

ratkaisuihin ja kestävää kehitystä edistävään
osaamiseen. Verkoston kautta yritykset jakavat
osaamista ja kehittävät uusia innovaatioita.
Verkoston sparraajana toimii LUT-yliopisto.
Se kannustaa verkoston jäseniä innovoimaan
ratkaisuja, jotka sisältävät liiketoimintapotentiaalia,
luovat uusia työpaikkoja ja edistävät kestävää
kehitystä.
Tähän esitteeseen on koottu perustiedot verkoston
jäsenistä. Lisätietoja Greenreality Networkistä sekä
verkoston toiminnasta löytyy osoitteesta
www.greenreality.fi/network. Sivusto on kaikille
avoin ikkuna Etelä-Karjalan vihreään osaamiseen.
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Parhaat ratkaisut
tuotteistetaan ja
kaupallistetaan.
APILA GROUPIN TOIMINNASSA YHDISTYVÄT MATERIAALIVIISAUS,
TUOTEKEHITYS JA YMPÄRISTÖJOHTAMISEN TAITO.
Kiertotaloudesta kehittyy hyvää vauhtia uusi ja entistä
tehokkaampi talousmalli teollisuuteen ja elinkeino
elämään. Kestävästi tuotetut tuotteet kiinnostavat myös
asiakkaita. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii kuitenkin
yrityksiltä uudenlaista pureutumista materiaaliviisaaseen
tuotesuunnitteluun ja uusiomateriaaleihin samalla kun
tavoitellaan kannattavaa liiketoimintaa.
Tarjoamme avuksi asiantuntijaratkaisuja kestävään
tuotekehitykseen. Palvelujemme avulla yritykset säästävät
aikaa ja rahaa, kun tuotteet, prosessit ja palvelut tarkastell
aan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Prosessit
tarkastellaan turvallisuuden, tuotteiden käytettävyyden
ja lainsäädännön vaatimusten näkökulmista. Yrityksen

resurssitehokkuus paranee, tuotteiden elinkaari pitenee
ja neitseellisten raaka-aineiden kulutus vähenee. Lisäksi
tuotteiden ja materiaalien valmistuksessa syntyvien
sivuvirtojen ympärille voi syntyä uusia liiketoimintoja ja
alueellisia yritysyhteistyömalleja.
Materiaaliviisauteen perustuva lähestymistapamme
on auttanut yrityksiä konkreettisissa kiertotalouden
haasteissa, elänyt toimintaympäristön muutoksessa ja
kulkenut materiaalien käyttöön liittyvän lainsäädännön
kehityksen rinnalla. Apila Group’ssa on paljon
kokemusperäistä ja monitieteistä tietotaitoa, joka on
suoraan sovellettavissa eri toimialojen tarpeisiin.

APILA GROUP ON KIERTOTALOUDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJA TARJOAVA
YRITYS, JONKA TIIMISSÄ VAHVA MATERIAALIKEMIAN ASIANTUNTEMUS
YHDISTYY YMPÄRISTÖALAN OSAAMISEEN. APILA GROUP OY AB ON
PERUSTETTU VUONNA 2006. YRITYKSELLÄ ON TOIMIPAIKAT JOENSUUSSA
JA LAPPEENRANNASSA.
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VAPAUDENAUKION 15.000 M2 TOIMISTOTALOT JA ARMILANLINNAN
FUNKKISTALO TARJOAVAT ENSILUOKKAISET TILAT YLI 70 YRITYKSEN
TOIMINNALLE LAPPEENRANNAN YDINKESKUSTASSA.
Vapaudenaukiolta löytyy nykyaikaisilla ominaisuuksilla
varustettua ja muuntojoustavaa toimistoa yhden hengen
tarpeista yli 100 työntekijän yrityksiin. Rautatieaseman vie
ressä sijaitseva hieno funkkiskoulu on nyt saneerattu nyky
aikaisiksi yritystiloiksi parhaiden liikenneyhteyksien äärellä.
Vapaudenaukion toimistotalojen suunnittelun tavoitteena
on ollut energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen, sisäolosuhteiden hallinta ja helppo
muuntojoustavuus. Kohteessa on aurinkosähköjärjestelmä,
jonka tuotanto hyödynnetään kokonaisuudessaan
jäähdytyksen ja ilmanvaihdon kulutuksessa. Sijainti tukee
julkisten liikennevälineiden käyttöä ja työmatkapyöräilyä ja
palveluiden läheisyys vähentää liikkumistarvetta ja helpottaa
työntekijöiden arkea. Vapaudenaukion aulapalvelu,
ravintola ja kokouspalvelut ovat kaikkien käytettävissä.

Armilanlinnan 3000 m2 funkkiskoulu on saanut Assi
Groupin huomassa uuden elämän nykyaikaisina, mutta
historiaa huokuvina yritystiloina. Armilanlinnan sijainti
rautatieaseman vieressä tarjoaa sujuvan liikkumisen
junayhteyksillä ja on helposti saavutettavissa kaikilla
liikennevälineillä. Armilanlinnassa hyödynnetään
tehokkaasti maalämpöä- ja maakylmää kiinteistöjen
olosuhteiden hallinnassa.
Vapaudenaukion ja Armilanlinnan lisäksi vuokraamme
keskustatiloja Wilhunkulman liiketalosta, jonka sijainti
kävelykadulla tarjoaa tiloja erityisesti ravintola- ja
palveluyrityksille. Teolliseen toimintaan meiltä löytyy
tilaa ja tonttia valtatie 6:n varresta Muukonkankaan
teollisuuskeskittymästä.

ASSI GROUP OY ON YKSITYINEN LAPPEENRANTALAINEN KIINTEISTÖALAN
YRITYS, JOKA VUOKRAA ASIAKKAILLE MONIPUOLISIA TOIMISTO- JA
LIIKETILOJA OMISTAMISTAAN KIINTEISTÖISTÄ. TOIMISTOJA JA LIIKETILOJA
TARJOAMME PARHAILLA PAIKOILLA LAPPEENRANNAN KESKUSTASSA.
VUOKRAAMME MYÖS YKSITYISILLE ASUKKAILLE KERROSTALOKOTEJA.

Toimitiloja ja koteja
energiatehokkaalla
elinkaarella.
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Aurelia Turbines
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AURELIA TURBINES VALMISTAA PIENIÄ, HYÖTYSUHTEELTAAN
HUIPPUTEHOKKAITA KAASUTURBIINEJA, JOIDEN POLTTOAINEEKSI
SOVELTUVAT MYÖS UUSIUTUVAT POLTTOAINEET.
– Turbiineissamme voidaan käyttää erilaisia kaasumaisia
ja nestemäisiä polttoaineita – myös uusiutuvia.
Kantava teema on kuitenkin energiatehokkuus.
Olemme hajautetun energiatuotannon asialla, sanoo
toimitusjohtaja Matti Malkamäki.
Erityisesti pienprosessiteollisuuden käyttöön soveltuvien
kaasuturbiinien kilpailuetuna on korkea hyötysuhde, joka
on jopa yli 40 prosenttia. Teknologia perustuu yhtiön
omiin innovaatioihin ja Lappeenrannan teknillisessä
yliopistossa kehitetyn tekniikan hyödyntämiseen.
Perinteinen mäntämoottori häviää kaasuturbiinille muun
muassa siinä, ettei se pysty käyttämään biopolttoaineita

Aurelia® A400 turbiini
vastaa teholtaan lähes
200 omakotitalon
energian tarvetta.

eikä muodostamaan höyryä. Yksi Aurelia® A400 turbiini
vastaa teholtaan lähes 200 omakotitalon energian
tarvetta.
Tuotanto Lappeenrannassa alkoi marraskuussa 2017.
Myyntiä laajennetaan eri puolille maailmaa, ja yrityksen
markkinointi toimii Keski-Euroopasta käsin.
Tavoitteena on saada asiakkaiksi pientä ja keskisuurta
teollisuutta Keski- ja Itä-Euroopasta, Iso-Britanniasta
ja Venäjältä. Kaasuturbiinit soveltuvat muun muassa
elintarvike-, panimo- ja rakennusaineteollisuuden
käyttöön.

AURELIA TURBINES VALMISTAA PIENIÄ, KORKEAN HYÖTYSUHTEEN
KAASUTURBIINEJA. VUONNA 2013 PERUSTETULLA YHTIÖLLÄ ON
PÄÄTOIMIPAIKKA JA TEHDAS LAPPEENRANNASSA, JONKA LISÄKSI
ON TOIMIPAIKAT SAKSASSA JA ENGLANNISSA.
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Biovaaka Oy:n älyvaakajärjestelmä mullistaa biojätteen
mittaamisen automatisoimalla sen täysin. Se vähentää
ravintoloissa syntyvää ruokahävikkiä ja auttaa ravintoloita
toimimaan kustannustehokkaammin. Kansallisella tasolla
keksintö auttaa täyttämään myös ruokajätteen määrää
koskevan raportointivelvollisuuden EU:lle.
Biovaaka on kovassa nousukiidossa: se on yksi
ensimmäisistä ruokajätteen automaattiseen mittaamiseen
keskittyvistä yrityksistä Suomessa sekä tiettävästi myös
Euroopassa.
Tällä hetkellä yritys myy biovaaka-järjestelmää, joka
punnitsee ja näyttää lautaselta biojätteeseen päätyvän
jätteen painon ravintolasalin puolella. Järjestelmä
tallentaa ravintolan päivittäisen jätemäärän pilvipalveluun
ja vertaa tulosta aiempiin päiviin ja viikkoihin.
Järjestelmä on otettu käyttöön useissa oppilaitoksissa ja
lounasravintoloissa ympäri Suomen.
– Etenkin oppilaitoksissa biovaaka toimii myös
opetuksellisessa tarkoituksessa. Haluamme lisätä
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tietoisuutta ruokahävikistä ja täten vaikuttaa ihmisten
käyttäytymiseen, sanoo Valtteri Ahonen Biovaaka Oy:stä
Järjestelmä on laajentumassa siten, että sillä voidaan
mitata myös keittiö- ja linjastojätettä. Linjastohävikkiä
syntyy, kun tarjolla ollut ruoka jää syömättä.
– Kun tiedetään, kuinka paljon ruokaa menee hukkaan,
voi ravintola esimerkiksi suunnitella ruokalistaansa entistä
asiakaslähtöisemmin, Ahonen sanoo ja jatkaa:
– Tällä on merkitystä myös kansantaloudellisesti, kun
Suomeen ulkomailta tilattavan ruuan määrää voidaan
tulevaisuudessa paremmin arvioida. Näin säästyy rahaa ja
hiilijalanjälki pienenee, kun kuljetukset vähenevät.
Yrityksen rahoittajana toimii kotimainen Fredman Group,
joka on ammattikeittiöiden digitaalisiin ratkaisuihin ja
ruokaturvallisuuteen erikoistunut perheyritys. Parhaillaan
Biovaaka Oy laajentaa liiketoimintaa ensin Suomessa ja
suuntaa sitten katseet Euroopan markkinoille.

BIOVAAKA ON OPISKELIJATYÖNÄ SYNTYNYT IDEA BIOJÄTETTÄ
PUNNITSEVASTA ÄLYVAA’ASTA. BIOVAAKA OY ON IDEAN POHJALTA
VUONNA 2018 PERUSTETTU STARTUP -YRITYS.

Haluamme lisätä
tietoisuutta ruokahävikistä
ja täten vaikuttaa ihmisten
käyttäytymiseen.
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Danfoss Editronin tehokkaat
järjestelmät auttavat asiakkaita
merkittävästi vähentämään
polttoainekuluja ja päästöjä.

Sähköistämisen vallankumous
on täällä
DANFOSS EDITRON MUUTTAA TAPAA, JOLLA MAAILMA LIIKKUU KEHITTÄMÄLLÄ
SÄHKÖISIÄ VOIMANSIIRTOJÄRJESTELMIÄ RASKAILLE AJONEUVOILLE JA KONEILLE
SEKÄ MAALLA ETTÄ MERELLÄ.
Tiimimme työskentelee mahdollistaakseen puhtaamman
huomisen sähköistämisen avulla, luomalla järjestelmiä,
jotka tuottavat enemmän tehoa vähemmällä polttoaine
kulutuksella ja pienemmillä päästöillä. Ainutlaatuiset
kestomagneetti- ja synkroninen reluktanssiavusteinen
kestomagneettiteknologiamme, sekä ohjelmistomme
tarjoavat markkinajohtajan tehokkuutta, joiden avulla

voimme mullistaa hybridi- ja täyssähköiset sovellukset
ajoneuvoihin, koneisiin, merialuksiin ja uusiutuvien
energialähteiden tuottajiin, joiden tuotantoteho on
1-10 MW. Kestävät ja kompaktit järjestelmämme on
yhdistetty älykkäisiin hallinnointiohjelmiin, jotta
voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisen
ratkaisun voimansiirtoon.

DANFOSS EDITRONIN TUOTANTO SIJAITSEE LAPPEENRANNASSA JA
LONGMONTISSA, YHDYSVALLOISSA. KAIKEN KAIKKIAAN YHTIÖLLÄ ON
TOIMINTAA KOLMELLA MANTEREELLA, JA NÄIN OLLEN SE PALVELEE
LAAJAA KANSAINVÄLISTÄ ASIAKASKUNTAA. DANFOSS EDITRONILLA
OLEMME KOONNEET YHTEEN JOITAKIN ALAN VIISAIMPIA TEKIJÖITÄ
KEHITTÄMÄÄN TEKNOLOGIOITA, JOIDEN AVULLA HUOMISEN MAAILMA
VOI TEHDÄ ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ.
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RUOKOLAHTELAINEN ELEKTROWAY OY ON SÄHKÖALAN MONIOTTELIJA,
JOKA PANOSTAA TODEN TEOLLA AURINKOSÄHKÖRATKAISUIHIN.
Dynaaminen, nuorekas ja perinteitä rikkova yritys
on kovassa nousukiidossa. Elektroway tähtää alan
edelläkävijäksi energiaa säästävissä ja uusiutuvaa energiaa
käyttävissä ratkaisuissa.
Yrityksellä on aurinkosähköjärjestelmille oma maahan
tuonti. Lisäksi yritys tarjoaa erilaisia sähköurakointiin
liittyviä palveluja sekä taloautomaatioratkaisuja.
Saman katon alta saa aurinkopaneelit, lämpöpumput,
sähkö ja valaistussuunnitelmat sekä esimerkiksi kodin
automaatiojärjestelmän – vieläpä asennuksineen.
Monipuolinen palvelutarjonta on yksi yrityksen kilpailu
valteista. Yhteistä palveluille on kestävän kehityksen
mukainen ajattelu, mikä on huomioitu yrityksen
toiminnassa kautta linjan.

– Käytämme uusinta saatavilla olevaa teknologiaa,
mikä säästää energiaa. Otamme selvää käyttämiemme
tuotteiden taustoista, ja tuomme faktat näkyviin aina
asiakkaalle asti. Suosimme tuotteita, jotka on tuotettu
uusiutuvalla energialla, sanoo yrityksen operatiivinen
johtaja Riikka Mehiläinen.
Elektroway vannoo asiakaslähtöisyyden sekä taloudellisen
ja tehokkaan palveluketjun nimeen. Asiakas saa vain
parasta, ja vähän enemmänkin.
– Käytämme enemmän aikaa selvitystyöhön, jotta asiakas
saa parhaan mahdollisen, aikaa kestävän ratkaisun. Myös
viimeistely on täyden kympin työtä.

ELEKTROWAY OY ON SÄHKÖURAKOINTIIN, -SUUNNITTELUUN JA -ASENNUSPALVELUIHIN SEKÄ ÄLYKKÄISIIN ENERGIARATKAISUIHIN JA TALOAUTOMAATIOON ERIKOISTUNUT YRITYS. YRITYS PALVELEE YKSITYISASIAKKAITA, YRITYKSIÄ,
TALOYHTIÖITÄ, YHTEISÖJÄ SEKÄ KAUPUNKEJA JA KUNTIA. TOIMINTA-ALUEENA
ON KOKO ETELÄ-KARJALA SEUTUKUNTINEEN SEKÄ SAVONLINNA.

Yrityksen toiminta perustuu
uusiutuvaan energiaan ja
älykkään sähkön käyttöön.
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Enerity™-ratkaisuilla
ekologista sähköä
RATKAISUJEMME AVULLA ENERGIAYHTIÖT VOIVAT SUUNNATA ASIAKKAILLEEN TARJOAMAANSA SÄHKÖNMYYNTIÄ EKOLOGISIIN SÄHKÖTUOTTEISIIN SEKÄ HALLITA VIHREÄN
SÄHKÖN KULUTUKSEN, TUOTANTOMÄÄRIEN JA MYYNNIN KOKONAISUUTTA.
Olemme energia-alan ohjelmistojen asiantuntijayritys.
Asiakkaamme valitsevat meidät asiakaslähtöisyytemme,
innovatiivisuutemme sekä IT-, projekti- ja energia-alan
asiantuntijuutemme takia.
Sähköntuotanto keskittyy yhä enemmän CO2-vapaita
ja uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäviin tuotanto
tapoihin. Ratkaisujemme avulla energiayhtiöt voivat
tarjota kannattavasti asiakkailleen näitä ekologisempia
sähkötuotteita sekä hallita vihreän sähkön tuotantomäärien
ja myynnin kokonaisuutta. Ratkaisumme mahdollistavat

Enerity™-ratkaisut ohjaavat
yrityksiä sekä kuluttajia energia
tehokkaampaan suuntaan.

näiden tuotteiden uudenlaisen hinnoittelun sekä
hallinnan. Lisäksi asiakkaita voidaan kannustaa
käyttämään energiaa tasaisemmin ja aikoina, jolloin
on vähemmän muuta energiankulutusta, niin käyttöä
saadaan ohjattua ympäristöystävällisempään suuntaan.
Enerity™-ratkaisut integroituvat muihin energia- ja vesi
huoltoalan ohjelmistoihin. Toimimme läheisessä yhteis
työssä asiakkaidemme sekä muiden toimijoiden kanssa
kehittääksemme uusia ratkaisuja toimialan tarpeisiin ja
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

OLEMME MARKKINAJOHTAJA SÄHKÖKAUPAN TOIMINNANOHJAUS
JÄRJESTELMÄ-, JAKELUVERKONHALTIJAN STRATEGISEN SUUNNITTELUN JA
ENERGIA- SEKÄ VESIYHTIÖIDEN VIESTIPALVELUJÄRJESTELMISSÄ. ENERITY™
-RATKAISUILLA HINNOITELLAAN SUOMESSA 50 % SÄHKÖNMYYNTIYHTIÖIDEN
MYYMÄSTÄ JA 50 % JAKELUVERKONHALTIJOIDEN SIIRTÄMÄSTÄ SÄHKÖSTÄ.
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Älykkään ilmanvaihdon pioneeri
MIKKELILÄINEN ENTOS ENERGIATEKNIIKAN OPTIMISÄÄTÖ OY TARPEENMUKAISTAA
KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOA JA SAMALLA LISÄÄ ASUMISMUKAVUUTTA SEKÄ
PIENENTÄÄ RAKENNUSTEN HIILIJALANJÄLKEÄ.
Yritys myy, asentaa, ylläpitää ja huoltaa rakennus
automaatio, ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmiä.
Omana tuotteenaan Entos on tuonut markkinoille
älykkään ilmanvaihtojärjestelmän.
– Kehittämämme TopAirilmanvaihtojärjestelmä
perustuu huippuimuriin, joka modernin
anturiteknologian ansiosta reagoi kiinteistön
käyttöasteen muutoksiin sen ilmanlaatua tutkimalla.
Tarpeenmukainen ilmanvaihto ehkäisee turhaa
lämmitysenergian kulutusta ja säästää rahaa,
kuvailee Entos Oy:n toimitusjohtaja Aki Pohjalainen.
Käytännössä Entos on lisännyt fyysiseen tuotteeseen eli
poistoilmapuhaltimeen älyä ja sitä kautta pilvipalveluja.
Asiakas voi seurata ilmanvaihdon tilaa reaaliajassa
pilvipalvelusta, ja Entos voi valvoa sekä huoltaa
järjestelmää etänä.

– Softan kautta saamme tietoa kentällä olevista
laitteista ja opimme koko ajan, miten voimme hioa
tuotetta entistä paremmaksi. Samalla kehitämme ja
optimoimme tuotantoamme, kertoo tuotantopäällikkö
Sami Savolainen.
Esimerkiksi jatkossa järjestelmä pystyy seuraamaan
ulkoilman laatua ja hillitsemään ilmanvaihtoa,
kun ulkoilma on laadultaan huonoa ja lisäämään
ilmanvaihtoa silloin, kun ilmanlaatu on hyvä.
Greenreality Networkiin Entos tuo mukanaan osaamista,
jolla voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin teemoihin.
– Tuomme ajattelua tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon
ja sen kasvavaan merkitykseen. Avaamme myös tuote
kehityksemme tuloksia ja etsimme jatkuvasti uusia
mahdollisuuksia, Pohjalainen sanoo.

ENTOS ON KIINTEISTÖJEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN JA ÄLYKKÄISIIN
ILMANVAIHTORATKAISUIHIN ERIKOISTUNUT YRITYS. YRITYS PALVELEE
KIINTEISTÖYHTIÖITÄ SEKÄ TEOLLISUUTTA. TOIMIPAIKKA SIJAITSEE
MIKKELISSÄ, JA TOIMINTA-ALUEENA ON KOKO ITÄ-SUOMI. TOPAIRILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ ON SAATAVILLA KATTAVASTI KOKO SUOMESSA.

>> www.entos.ﬁ

Asumismukavuus syntyy
oikein mitoitetusta
ilmanvaihdosta.
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ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO ON KIERRÄTTÄMISEN
EDELLÄKÄVIJÄ, JONKA TAVOITTEENA ON PALAUTTAA
MAHDOLLISIMMAN PALJON JÄTTEISTÄ HYÖTYKÄYTTÖÖN
Omistajakuntiensa asukkaiden jätehuollosta ja jätteen
kuljetuksista vastaava Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
huolehtii asukkaiden jätteiden hyötykäytöstä. Kukkuroin
mäen käsittelykeskuksessa Lappeenrannassa käsitellään
vuosittain 40-50 000 tonnia yhdyskuntajätettä. Yli puolet
yhdyskuntajätteistä kierrätetään materiaalina, ja loput
hyödynnetään pääasiallisesti energiana. Kaatopaikalle ei
yhdyskuntajätettä sijoiteta enää lainkaan.
Kaikki Etelä-Karjalan kotitalouksissa syntyvät kuivajätteet
muutetaan nykyisin energiaksi. Kotitalouksien kuivajätteet
toimitetaan Fortumin hyötyvoimalaan, jossa niistä
tuotetaan lämpö- ja sähköenergiaa.

Materiaalina kierrätetään muun muassa lasi, metalli,
muovipakkaukset, kartonki ja paperi. Vaaralliset
jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.
Biojätteet, puutarhajätteet ja jätevedenpuhdistamojen
lietteet kompostoidaan käsittelykeskuksen alueella
sijaitsevassa kompostointilaitoksessa ja hyödynnetään
maanrakennuksessa. Vuoden 2020 alusta alkaen
biojätteistä tuotetaan myös biokaasua Kukkuroinmäen
alueelle rakennettavassa biokaasulaitoksessa. Biokaasusta
jalostetaan liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin
autoihin. Biokaasua on saatavilla kolmelta EKJH:n
omalta tankkausasemalta kesästä 2020 lähtien.
Kattavan ekopisteverkoston ja neuvonnan ansiosta
maakunnan asukkaat lajittelevat ja kierrättävät sujuvasti.

Etelä-Karjalan kotitalouksien
tuottamasta kuivajätteestä
saatava energia vastaa 6 000
omakotitalon lämmöntarvetta.

ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO OY ON VUONNA 1996 PERUSTETTU
KIERTOTALOUSYHTIÖ, JONKA OSAKKAITA OVAT LAPPEENRANNAN JA
IMATRAN KAUPUNGIT SEKÄ LEMIN, LUUMÄEN, PARIKKALAN, RAUTJÄRVEN, RUOKOLAHDEN, SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN KUNNAT.
YHTIÖN TOIMINTA-ALUEELLA ON NOIN 130 000 ASUKASTA.
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FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KATSOO TULEVAISUUTEEN
JO SUUNNITTELUPÖYDÄLLÄ JA KILPAILEE KESTÄVÄLLÄ LAADULLA.
FCG:n palvelupaletti koostuu infra-, ympäristö- ja yhdys
kuntasuunnittelusta, eri alojen koulutuksesta, julkisten
palvelujen kehittämisestä sekä johdon konsultoinnista.
Toimintaa on Suomen lisäksi noin 30 maassa.

Kotimaassa FCG:n asiakkaina on yrityksiä sekä julkisen
sektorin toimijoita, kuten valtio, kaupunkeja ja kuntia.
Kaakon kulmalla toimintaa johdetaan Lappeenrannasta
käsin.

– Vahvuuksiamme ovat paikallinen tuntemus, laaja
osaaminen sekä kokonaisvaltainen palvelu: vaikutamme
useimmilla yhteiskunnan osa-alueilla, joten pystymme
tarjoamaan yksittäisten tekojen sijaan kokonaisratkaisuja,
sanoo Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Miika Pilli.

– Lappeenranta on meille kiinnostava paikka erityisesti
yliopiston takia. Yhteistyö yritysten sekä yliopiston ja
kaupungin välillä on erityisen hyvää. Lisäksi täällä on
hyvää taloudellista kehitystä, ympäristöön liittyvä laaja
osaamiskeskittymä sekä isoa teollisuutta. Täällä on
mahdollisuus kasvaa.

Keskeisiä teemoja yhtiön toiminnassa ovat kestävä
yhdyskunta, energia, ympäristö sekä puhdas vesi. Myös
kiertotalouteen liittyviä palveluja FCG:llä on laaja kattaus.
Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan projekteissa
alusta alkaen, ja asiakkaalle tarjotaan aikaa kestäviä ratkaisuja.
– Emme tarjoa kertakäyttöistä palvelua hinta edellä, vaan
pyrimme tarjoamaan laatua ja laaja-alaista osaamista
siihen, miten asiat kannattaa suunnitella, että yhteiskunta
toimisi ympäristöystävällisesti, Pilli kuvailee.

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY ON FCG-KONSERNIN
EMOYHTIÖ JA SUOMEN SUURIMPIA KONSULTTIALAN YRITYKSIÄ.
YHTIÖN OMISTAA KUNTALIITTO HOLDING OY. FCG:LLÄ ON
TOIMIPAIKKOJA YMPÄRI SUOMEA JA TYTÄRYHTIÖITÄ ERI
PUOLILLA MAAILMAA.

Greenreality Networkiin FCG tuo mukanaan
valtakunnallisen toimijan osaamisen ja verkostot.
– Tuomme mukanamme laaja-alaista ympäristöajattelua
sekä kaikki organisaation palvelut eli tuomme myös
sellaista osaamista, mitä tältä alueelta ei löydy,
Pilli sanoo.

Vaikutamme useimmilla
yhteiskunnan osa-alueilla,
joten pystymme tarjoamaan
yksittäisten tekojen sijaan
kokonaisratkaisuja.
Kuva: 3D Render Oy
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FINNSEMENTTI VÄHENTÄÄ HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ VAIHTOEHTOISTEN
POLTTOAINEIDEN AVULLA. SEMENTTIUUNIEN HUKKALÄMPÖÄ MYYDÄÄN
KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖVERKOSTOON.
Finnsementin Lappeenrannan tehtaan CO2-päästöt ovat
2010-luvulla vähentyneet tasaisesti. Yritysstrategian
mukaiseen kehitykseen vaikuttavat vuonna 2007
käyttöön otetun uuden sementtiuunin teknologia ja
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö.
– Yli puolet käyttämistämme polttoaineista on
vaihtoehtoisia polttoaineita. Pääasiassa REFfiä ja hieman
kierrätysöljyä, tehtaanjohtaja Jussi Puustinen kertoo.

Finnsementti kehittää toiminnan ja tuotannon
energiatehokkuutta jatkuvasti. Sementin valmistuksessa
hyödynnetään myös muiden teollisuudenalojen jätteitä.
Prosessissa tarvittavaa valssihilsettä hankitaan Imatran
terästehtaalta ja lentotuhkaa voimalaitoksilta. Pääraakaaineen hankinnan kuljetuspäästöt pysyvät alhaisina,
kun kalkkikivi hankitaan tehtaan vieressä sijaitsevalta
Nordkalkin louhokselta.

Sementin valmistuksessa syntyvää hukkalämpöä
myydään Lappeenrannan Energialle, joka syöttää sen
kaukolämpöverkostoon.

Sementin valmistuksessa
käytetään vaihtoehtoisia
polttoaineita ja hyödynnetään
muiden teollisuuden jätteitä.

FINNSEMENTIN LAPPEENRANNAN TEHTAALLA VALMISTETAAN VUOSITTAIN
NOIN 550 000 TONNIA SEMENTTIÄ JA NOIN 500 000 TONNIA KLINKKERIÄ.
TUOTANTO MENEE 100-PROSENTTISESTI KOTIMAAN RAKENNUS
TEOLLISUUDEN KÄYTTÖÖN. TEHDAS TYÖLLISTÄÄ 65 HENKILÖÄ.
SEMENTTIÄ ON VALMISTETTU LAPPEENRANNASSA VUODESTA 1938.
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FLOWROXIN ENERGIATEHOKKAAT RATKAISUT ON TEHTY KESTÄMÄÄN
ÄÄRIMMÄISISSÄ OLOSUHTEISSA. ELINKAARI- JA ENERGIATEHOKKUUS
MAKSIMOIDAAN JO LAITTEIDEN VALMISTUSVAIHEESSA.
Flowroxilla on laaja valikoima tuotteita ja palveluita
prosessiteollisuudelle, erityisesti kaivos- kemian-,
energia- ja ympäristöteollisuuden aloille. Olemme
erikoistuneet virtauksenhallintaan, pumppaukseen ja
suodatusratkaisuihin. Smart Solutions IIoT-ratkaisumme
soveltuvat esimerkiksi prosessiautomaatioon ja laitosten
kunnonvalvontaan sekä laajentavat tuotteidemme
seuranta- ja analysointimahdollisuuksia. Smart Solutionsin
avulla pystytään optimoimaan tuotantoa ja parantamaan
laitosten energiatehokkuutta. Flowroxin Ympäristö
ratkaisut-tuotelinja laajentaa valikoimaamme myös vesien
ja lietteiden käsittelyyn. Tarjoamme prosesseja, joilla
pyritään tuottamaan säästöjä jäte- ja prosessinesteiden
käsittelyssä, edistäen samalla turvallisuutta.

Flowrox tukee asiakkaidensa liiketoimintaa ratkaisuilla,
jotka kestävät hyvinkin vaativia olosuhteita. Tuotteemme
ovat tunnettuja korkeasta suorituskyvystä ja energia
tehokkuudesta sekä kestävyydestä. Flowroxin
ratkaisut säästävät merkittävästi sekä käyttö- ja
huoltokustannuksia, että logistiikan, varaosatarpeen ja
romutuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Vuonna
1997 Flowrox Oy:stä tuli maailman ensimmäinen
letkuventtiilivalmistaja, jolle myönnettiin ISO 9001: 2015
–laatusertifikaatti.

FLOWROXIN PÄÄKONTTORI SIJAITSEE LAPPEENRANNASSA.
PALVELEMME ASIAKKAITA TYTÄRYHTIÖIDEMME KAUTTA LISÄKSI
AUSTRALIASSA, CHILESSÄ, PERUSSA, KIINASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
VENÄJÄLLÄ, RUOTSISSA JA YHDYSVALLOISSA. LISÄKSI FLOWROXILLA
ON YLI 200 EDUSTAJAN MAAILMANLAAJUINEN VERKOSTO. LÄHES 80 %
YRITYKSEN LIIKEVAIHDOSTA TULEE ULKOMAILTA.

Flowrox on maailman ensimmäinen
letkuventtiilivalmistaja, jolle on
myönnetty ISO 9001:2015
–laatusertifikaatti.
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Kohti puhtaampaa tulevaisuutta
Gasum tarjoaa biokaasua ja
nesteytettyä biokaasua (LBG),
maakaasua ja nesteytettyä
maakaasua (LNG).

GASUM EDISTÄÄ YHDESSÄ KUMPPANIENSA KANSSA KEHITYSTÄ KOHTI
HIILINEUTRAALIA TULEVAISUUTTA MAALLA JA MERELLÄ. YHTIÖ ON
POHJOISMAINEN KAASU- JA ENERGIAMARKKINOIDEN ASIANTUNTIJA.
Gasum tarjoaa puhtaampaa energiaa ja energiamarkki
noiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja
sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polt
toaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Yhtiö tuo
Suomeen maakaasua ja on Pohjoismaiden suurin nestey
tetyn maakaasun (LNG) jakelija. Gasumin tavoitteena on,
että ihmiset ja tavarat liikkuvat puhtaasti sekä maalla että
merellä. Sen tarjoamilla kestävillä ratkaisuilla tavoitellaan
puhtaampaa lähiympäristöä, Itämerta ja ilmastoa.

– Gasum tarjoaa ilmastoystävällisen vaihtoehdon
perinteisille polttoaineille kasvattamalla aktiivisesti kaasun
tankkausverkostoa. Lappeenrannan kaupunki toimii
esimerkkinä valitessaan kaupunkiliikenteeseen kaasukäyttöisiä busseja. Kaasubussit ovat kustannustehokkain
tapa vähentää kaupunkien liikenteessä syntyviä
hiilidioksidi- ja lähipäästöjä ja tärkeä osa ilmasto
tavoitteiden saavuttamisessa, kertoo liiketoiminnan
kehityspäällikkö Matti Ojanpää Gasumilta.

Gasum auttaa asiakkaita pienentämään omaa ja asiakkai
densa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniensa kanssa yhtiö
edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Yhtiö edistää määrätietoisesti kestävää kehitystä kierto
talouden periaatteiden mukaisesti ja tarjoaa puhtaampia
energiaratkaisuja merenkulun, teollisuuden ja liikenteen
tarpeisiin. Vastuullisuus on merkittävässä osassa yhtiön
strategiaa, ja sen merkitys keskeisenä osana kaikkea
Gasumin toimintaa korostuu jatkuvasti.

Gasum on myös Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja
ja biohajoavien jätejakeiden käsittelijä. Yhtiö edistää kierto
taloutta käsittelemällä jätteitä ja tuottamalla biokaasua
ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Se kehittää
määrätietoisesti ja vastuullisesti myös pohjoismaista
kaasuekosysteemiä. Lisäksi Gasum on rakentanut pitkä
jänteisesti kaasutankkausasemaverkostoa, joka palvelee
myös raskasta kalustoa Pohjoismaissa.

GASUM ON KAASU- JA ENERGIA-ALAN ASIANTUNTIJA.
YHTIÖSSÄ TYÖSKENTELEE SUOMESSA, RUOTSISSA JA
NORJASSA NOIN 350 HENKILÖÄ.

>> www.gasum.com
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GRANLUND VIRITTÄÄ RAKENNUSTEN, KIINTEISTÖJEN JA JOPA KOKONAISTEN
ASUINALUEIDEN ENERGIATEHOKKUUDEN HUIPPUUNSA OPTIMOIMALLA SUURESTA
MÄÄRÄSTÄ VAIHTOEHTOJA ENERGIA- JA KUSTANNUSTEHOKKAIMMAN.
Jokaista suurta rakennushanketta edeltää energia- ja
ympäristövaihtoehtojen tarkastelu. Energiatehokkuuden
johtava asiantuntija Granlund käyttää energia
tehokkuuden mallintamisessa virtuaalityökalua,
jonka avulla voidaan minimoida investointi- ja
elinkaarikustannukset sekä energiankulutus.
Optimointityökalu laatii kohteelle 100–1000 vaihtoehtoa
muutamassa tunnissa. Se laskee ja vertailee erilaisia
rakennushankkeisiin vaikuttavia muuttujia. Optimoinnilla
selvitetään esimerkiksi, miten vaihtoehtoiset rakennus
ratkaisut vaikuttavat energiankulutukseen ja sisäilmaan.

Granlund ei vain laske, vaan myös motivoi.
Kiinteistön k äyttö ja ylläpito vaikuttavat ratkaisevasti
energiatehokkuuteen. Esimerkiksi toimiston
sähkökulutus pystytään puolittamaan käyttämällä
laitteita vain tarvittaessa sekä ihmisiä motivoimalla.
– Kiinteistöalan käyttäjälähtöisyydessä on parantamisen
varaa. Esimerkiksi hiilijalanjälkeä saataisiin noin 1/3
pienemmäksi pelkästään ihmisten käyttäytymistä
muuttamalla, kertoo Granlundin toimitusjohtaja
Pekka Metsi.

1960 PERUSTETTU GRANLUND ON TALOTEKNIIKKASUUNNITTELUN, KIINTEISTÖ-,
ENERGIA- JA YMPÄRISTÖASIOIDEN KONSULTOINNIN SEKÄ OHJELMISTOJEN
ASIANTUNTIJAKONSERNI, JONKA KESKEISTÄ OSAAMISTA ON ENERGIATEHOKKUUS.
YRITYS TOIMII 16 PAIKKAKUNNALLA JA TYÖLLISTÄÄ NOIN 600 ASIANTUNTIJAA.
LAPPEENRANNASSA TOIMII GRANLUND SAIMAA, JONKA YHTEISTYÖKUMPPANEITA
OVAT MUUN MUASSA LAPPEENRANNAN JA IMATRAN KAUPUNGIT, YLIOPISTO,
KESKUSSAIRAALA, ERI LIIKE- JA ELINKEINOALAN YRITYKSET SEKÄ TEOLLISUUS.

Hiilijalanjälkeä saataisiin noin
1/3 pienemmäksi muuttamalla
ihmisten käyttäytymistä.
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European Business Awards -kilpailussa
GEF valittiin sekä Suomen voittajaksi
ja että kokoluokassaan Euroopan 10
parhaan yrityksen joukkoon.

SUOMEN JOHTAVIIN AURINKOVOIMALOIDEN TOIMITTAJIIN KUULUVA
GREENENERGY FINLAND OY (GEF) KEHITTÄÄ ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISEEN JA PUSKEE KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE.
Green Energy Finland Oy (GEF) on toimittanut yli
1000 aurinkovoimalaa yhteensä yli 6 MWp edestä.
Samalla kun yritys on noussut Suomen suurimpien
aurinkovoimalatoimittajien joukkoon, on tuotekehityksen,
laitosten suunnittelun ja projektien koordinoinnin osuus
yrityksen toiminnassa lisääntynyt merkittävästi.
Yritys on investoinut hajautetun energiataseenhallinnan
ja älykkään ekosysteemin kehittämiseen yli 5 MEUR.
Merkittävänä rahoittajana tässä on toiminut Tekes.
GEF kehittää ekosysteemiratkaisuja, joilla aurinkovoima
loiden tuotantoa voidaan hyödyntää entistä paremmin.
Tuotekehityksen keskiössä on aurinkosähköjärjestelmien
hallintaan tarkoitettu GEF Vision™ -ratkaisu. Siinä
järjestelmään kytketyn tietokoneen kautta saatuihin
tuotanto- ja vikatietoihin voidaan yhdistää säätilatietoja.

Niiden avulla voidaan tehdä tuotantoennusteita ja
optimoida kiinteistön energiankulutusta.
– Kulutuksenohjausjärjestelmä hakee esimerkiksi talvella
halvimmat tunnit ja ohjaa kulutuksen niille, kertoo
toimitusjohtaja Mikko Pääkkönen GEF:ltä.
Samalla toiminnolla voidaan esimerkiksi maa- tai
ilmalämpöpumppu ohjata viilentämään kiinteistöä
ylituotannon aikana.
Järjestelmän DC/DC -konvertterilla aurinkosähkön
ylituotanto varastoidaan kiinteistön omiin akkuihin, joita
puretaan ja ladataan sähköverkosta sähkömarkkinoiden
kannalta optimoidusti.
– Ratkaisu pystyy hyödyntämään mitä akkuteknologiaa
tahansa, myös täyssähköajoneuvojen akustoja energia
virraltaan kaksisuuntaisesti, sanoo Pääkkönen.

GREENENERGY FINLAND OY (GEF) ON AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN ASIANTUNTIJAYRITYS. SE ON PERUSTETTU VUONNA 2010 LAPPEENRANNASSA. YRITYKSEN
PÄÄLIIKETOIMINTA ON AURINKOSÄHKÖ-JA ENRGIATASEENHALLINTARATKAISUJEN
KOKONAISVALTAINEN TOIMITUS AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA. PALVELUIHIN
SISÄLTYVÄT MYÖS SUUNNITTELU, KONSULTOINTI JA RAHOITUS.
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IMATRAN KAUPUNKI VAHVISTAA ALUEEN ELINVOIMAISUUTTA, EDISTÄÄ
KAUPUNKILAISTEN HYVINVOINTIA SEKÄ UUDISTAA TOIMINTATAPOJAAN
TALOUDELLISESTI, SOSIAALISESTI JA YMPÄRISTÖLLISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA.
Kaupunkilaisten arjessa tämä näkyy muun muassa
palveluiden tiivistämisenä sekä yleiskaavan uudistuksena.
Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva, eheä
yhdyskuntarakenne ja liikkumisen järjestelyt tukevat
kestävyyttä kaikilla arjen eri osa-alueilla. Uusi yleiskaava
ulottuu aina vuoteen 2040 asti.
– Periaatteena on, että Imatra laajenee tiivistäen
sisäänpäin. Samalla käymme läpi myös maapoliittisen
ohjelman linjauksia tästä näkökulmasta, sanoo
kaupungininsinööri Päivi Pekkanen.
Konkreettisia ilmastotekoja Imatran kaupunki toteuttaa
yhteistyössä tytäryhtiöidensä Mitra Oy:n sekä Imatran
Lämpö Oy:n kanssa.
Tytäryhtiöistä Mitra hallinnoi kaupungin isoa kiinteistö
massaa: pienentää olemassa olevaa korjausvelkaa,
parantaa nykyisten rakennusten energiatehokkuutta
sekä rakentaa uusia, energia- ja kustannustehokkaita
kiinteistöjä.

Imatran Lämpö Oy puolestaan on merkittävästi pienen
tänyt kaupungin kasvihuonepäästöjä siirryttyään kauko
lämmön tuotannossa kotimaisiin biopolttoaineisiin. Noin
50 prosenttia kaupungin kotitalouksista ja yli 90 prosenttia
julkis- ja liikekiinteistöistä on lämpöyhtiön asiakkaita.
Pekkanen kokee, että yhteistyö konserniyhtiöiden kanssa
on mutkatonta ja asiat saadaan nopeasti vireille.
– Pystymme ketterästi yhteispelinä ratkomaan erilaisia
haasteita. Meillä on kykyä ja ennakkoluulottomuutta.
Peilaamme kuntalaisyhteisön henkistä vireyttä, haluja ja
toiveita sekä huolia ja murheita, ja laitamme asiat liikkeelle.
Kaupungin omien toimien lisäksi Imatra tunnetaan myös
teollisuuden suuryrityksistään, jotka vievät maailmalle kierto
talouden ja uusiutuvan energian ilosanomaa. Stora Enson
Imatran tehtailla kehitetään mm. puukuitupohjaisia pakkaus
materiaaleja, Ovakon terästuotanto perustuu puhtaasti
kierrätettyyn teräsromuun, ja Vuoksessa syntyy energiaa yli
kolme kertaa Imatraa suuremman kaupungin tarpeisiin.

IMATRA ON 27 000 ASUKKAAN KAUPUNKI, JOKA ELÄÄ TEOLLISUUDESTA
JA MATKAILUSTA. KAUPUNKIKUVAA HALLITSEVAT VUOKSI, SAIMAA
JA VENÄJÄN RAJAN LÄHEISYYS. IMATRA ON KANSALLISIHME –
KOKOAAN SUUREMPI KAUPUNKI.

Meillä on kykyä ja
ennakkoluulottomuutta.
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Noin 60 % imatralaisista kotitalouksista
sekä suurimmat kiinteistöt lämpiävät
kaukolämmöllä.

BIOLÄMPÖLAITOSTEN KÄYTTÖÖNOTTO VÄHENSI PÄÄSTÖJÄ
JA LASKI KAUKOLÄMMÖN HINTAA.
Imatran Lämpö Oy tuottaa yli 95 prosenttia
kaukolämmöstä biopolttoaineilla. Puolet
biopolttoaineesta on metsäteollisuuden sivutuotteita,
kuten kuorta, ja puolet lähimetsistä saatavaa haketta.
Ainoastaan kylmimpien pakkasjaksojen aikana lisänä
käytetään maakaasua.
Yhtiö vaihtoi maakaasun biopolttoaineisiin vuonna 2015,
jolloin Imatralle valmistui kolme uutta biolämpökeskusta.
Kun kaukolämpöverkostoon lisäksi tehtiin investointeja,
voitiin kaukolämmön kokonaishintaa laskea yli 20
prosentilla.

Kaikilla biolämpölaitoksilla käytetään parasta mahdollista
saatavilla olevaa tekniikkaa, jolloin päästöt ovat pienet ja
hyötysuhteet hyvät.
Suurimmalla tuotantolaitoksella, 35 MW:n Virasojan
biolämpökeskuksella talteen otetaan myös lähes kaikki
savukaasuun sitoutunut lämpö. Savukaasupesurin käyttö
nostaa laitoksen hyötysuhteen lähes 100 prosenttiin.
– Uudet investoinnit ja hyvä taloudenpito mahdollistavat
kaukolämmön hinnan pitämisen matalalla tasolla myös
tulevaisuudessa, Valkama sanoo.

– Hinnan lasku on tuonut meille uusia
kaukolämpöasiakkaita. Asiakasmäärän kasvu puolestaan
mahdollistaa kaukolämpöverkon laajentamisen, ja taas
uusien asiakkaiden ottamisen kaukolämpöverkon piiriin,
kertoo käyttöpäällikkö Turo Valkama.

IMATRAN LÄMPÖ OY ON KAUPUNGIN 100-PROSENTTISESTI
OMISTAMA YHTIÖ, JOKA TUOTTAA JA TOIMITTAA KAUKOLÄMPÖÄ
SEKÄ JAKELEE MAA- JA BIOKAASUA IMATRAN KAUPUNGIN ALUEELLA.
KAUKOLÄMPÖ TUOTETAAN HAKKEELLA, METSÄTEOLLISUUDEN
SIVUTUOTTEILLA SEKÄ MAAKAASULLA.
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IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ (KEHY) TOIMII LINKKINÄ
GREENREALITY NETWORKIN JA TOIMIALUEENSA YRITYSTEN VÄLILLÄ.
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (KEHY) koordinoi uuden
teollisen liiketoiminnan ja elinvoiman kehittämistä
Imatran seudulla. KEHY toimii kumppanina AIKO Green
Lappeenranta-Imatra kasvusopimuksen jalkauttamisessa.
Tarjoamme yrityskehityspalveluita ja verkostoja
innovatiivisille alan yrityksille.
Kärkihankkeitamme ovat kiertotalouteen ja uusiutuvan
energian aloilla toimivan teollisuuden edistäminen pilotti-

ja referenssikohteilla. Sparraamalla yrityksiä ja julkisen
sektorin toimijoita nostamme valmiutta tehdä fiksumpia
hankintoja.
Panostamme myös digitalisaation, automaation ja
robotisaation hyödyntämiseen rakennetun ympäristön
tuotteissa sekä palveluissa. Tämä tukee teollisuuden
resurssiviisautta ja mm. älykkäiden liikenneratkaisuiden
käyttöönottoa.

IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ - KEHY ON ELINKEINOYHTIÖ, JONKA
TEHTÄVÄNÄ ON EDISTÄÄ YRITYSTOIMINTAA IMATRAN SEUDULLA. VUONNA
1982 PERUSTETTU SUOMEN ENSIMMÄINEN KEHITYSYHTIÖ VASTAA IMATRAN,
RUOKOLAHDEN JA RAUTJÄRVEN KUNTIEN YRITYSPALVELUISTA SEKÄ
ELINKEINOPOLIITTISTEN PROJEKTIEN TOTEUTTAMISESTA JA RAHOITUKSESTA.

Kehy toimii linkkinä
toimialueensa yritysten ja
Greenreality Networkin välillä.
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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS, TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS OVAT
IMATRAN SEUDUN SÄHKÖN JOHTAVIA PERIAATTEITA.
Imatran Seudun Sähkö Oy:n perustehtävä on varmistaa
asiakkaidensa sähkön saanti. ISS Oy on hankkinut sähkön
tuotantoyhtiöiden osakkuuksia tavoitteenaan vahvistaa
pitkällä tähtäimellä omaa sähköntuotantoaan ja kilpailu
kykyään sähkömarkkinoilla.
Jäsenyys Greenreality Networkissä puolestaan tarjoaa
yhteydet maakunnan ympäristö- ja energiaosaamiseen,
jossa Lappeenrannan teknillinen yliopisto edustaa valta
kunnallista huippua.
– Osaamisella ja innovaatioilla voimme edistää kestävää
kehitystä, sanoo toimitusjohtaja Ari Saukkonen.
ISS Oy myy sähköä sekä Suomessa että Virossa. Virossa
liiketoimintaa harjoittaa ISS Oy:n tytäryhtiö Imatra Elekter
AS. Molemmilla yhtiöillä on ympäristösertifikaatti

Jetro Matilainen

Ympäristöstä huolehtiminen
on osa vastuuta.

ISO 14 001, mikä ohjaa yhtiöitä toimimaan luontoa ja
ympäristöä säästäen.
Asiakkaitaan ISS Oy ohjaa kestävän kehityksen toimin
tatapoihin muun muassa tarjoamalla heille työkaluja
energiatehokkuuden parantamiseen. Yksi työkaluista on
online-palvelu Wattis, jonka avulla asiakkaat voivat seurata
sähkönkulutustaan.
Vihreän sähkömme alkuperänä ovat vesi- ja tuulivoima.
Asiakkaat voivat valita kokonaan uusiutuvista energia
lähteistä tuotettua vähäpäästöistä ja ekologista energiaa.
Vihreän sähkön kysynnän kasvu on suoraan verrannolli
nen kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääntymiseen,
kertoo Saukkonen.

VUONNA 1928 PERUSTETTU IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ ON YKSITYIS
HENKILÖIDEN, YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN OMISTAMA ENERGIAKONSERNI,
JONKA PÄÄLIIKETOIMINTAA OVAT SÄHKÖN TUOTANTO, SÄHKÖNSIIRTO JA
MYYNTI. ISS OY:N JAKELUALUEESEEN KUULUVAT IMATRA JA RUOKOLAHTI,
PUOLET RAUTJÄRVEN KUNNASTA JA OSA TAIPALSAARESTA.
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ASUIN- JA LIIKETILOJEN LÄMMITYKSEN VOI HOITAA ENERGIATALOUDELLISESTI
JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI MUKAVUUDESTA TINKIMÄTTÄ.
Itula Oy:n kehittämässä kattosäteilypaneelissa on
niin paljon älyä, että se toimii tilanteen mukaan joko
lämmittimenä tai jäähdyttimenä. Lämmitettäessä säteilijä
luovuttaa paneeliin johdetun veden lämmön huonetilaan.
Jäähdytettäessä paneelin läpi virtaa kylmä vesi. Tilojen
ihannelämpötila säilyy olosuhteiden muutoksista
huolimatta eikä kenenkään tarvitse palella tai hikoilla.
Itulan hallituksen puheenjohtaja Jukka Itkonen
muistuttaa, että energiakustannukset muodostavat yhä
merkittävämmän osan käyttötalousmenoista.
– Niitä kuitenkin voidaan pienentää vähentämällä
kulutusta. Itulan toimintatapa tähtää energian säästöön,

ITULA OY LAPPEENRANTALAINEN VUONNA
1990 PERUSTETTU PERHEYRITYS, JOKA ON
ERIKOISTUNUT ENERGIATEHOKKUUTTA EDISTÄVIIN,
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN LÄMMITYS- JA
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMIIN.

hän sanoo. Energiasäästön lisäksi ItuGraf
-paneelijärjestelmä säästää ympäristöä sekä parantaa
merkittävästi huoneolosuhteita ja sitä kautta ihmisten
hyvinvointia ja tuottavuutta. ItuGraf -kattosäteilypaneelit
luovat tilaan tehokkaasti miellyttävän lämpötilan ilman
vetoa, pölyä tai ääntä.
Itulan palveluihin kuuluvat kokonaisvaltaiset ratkaisut,
jotka sisältävät lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien
mallinnuksen, suunnittelun ja valmistuksen, toimituksen
työmaalle sekä tarvittaessa myös järjestelmien
asennuksen ja testauksen. Omien tuotteiden lisäksi yritys
käyttää kansainvälisten valmistajien taloteknisiä tuotteita,
joiden yhteinen nimittäjä on energiatehokkuus.

Yritykset vaativat toimitiloiltaan entistä parempaa
energiatehokkuutta.

Lappeenrannan kaupunki
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Parhaat työskentelyolosuhteet
syntyvät, kun ihmisten ja
automaation välinen tasapaino
on kohdallaan.

Koti kestävän tulevaisuuden
yrityksille ja työpaikoille
KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEET OHJAAVAT IVH KAMPUKSEN
TOIMINTAA TALOTEKNIIKASTA PUHTAANAPITOON.
IVH Kampus noudattaa kiinteistöliiketoiminnassaan
kestävän kehityksen periaatteita. Rakennusten energia
tehokkuutta, ympäristövaikutuksia ja viihtyisyyttä
vaalitaan ajanmukaisella kiinteistötekniikalla ja jatkuvalla
seurannalla.

– Kiinteistötekniikkaan tehdyt sijoitukset maksavat itsensä
takaisin. Sähkön, lämmön ja veden kulutuksen optimointi
säästää käyttömenoja, mistä myös asiakasyrityksemme
hyötyvät, sanoo IVH Kampuksen Lappeenrannan johtaja
Päivi Kangas.

Seurannan keskeisin tekijä on kiinteistöasiantuntija.
Hän tuntee rakennukset ja niiden käyttäjät, ja huolehtii
paikan päällä siitä, että yrityksillä on parhaat mahdolliset
työskentelyolosuhteet. Sisäilman CO2-pitoisuutta,
kosteutta ja lämpötilaa seurataan tarkkaan. Toimistoissa
syntyvät jätteet lajitellaan paikan päällä ja kierrätetään.

IVH Kampuksen vuokralaisina työskentelee yli tuhat
ihmistä lähes sadassa yrityksessä. Yhä suurempi osa
IVH Kampuksen työpaikoista perustuu LUT-yliopiston
ja LAB-ammattikorkeakoulun osaamiseen. Opiskelijat
työskentelevät jo vakiintuneissa sekä kasvavissa ja
menestyvissä startup ja spin-off yrityksissä usein jo
ennen valmistumistaan.

Rakennusten kuntoa ja käyttömukavuutta parantavia
toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmallisesti.

INVESTORS HOUSE ON KIINTEISTÖALAN AKTIIVINEN SIJOITUSYHTIÖ, JOKA TOIMII
KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKO ARVOKETJUSSA TONTIN HANKINNASTA JA
HANKEKEHITYKSESTÄ OMISTAMISEN JA VUOKRAUKSEN KAUTTA KIINTEISTÖ
VARALLISUUDEN HOITOON JA KIINTEISTÖRAHASTOJEN HALLINNOINTIIN.
LIIKETOIMINTAMALLI TARJOAA USEITA ARVONLUONNIN MAHDOLLISUUKSIA JA
VAKAATA TUOTTOA. OMISTAJA-ARVON KASVATTAMINEN ON YHTIÖN KESKEINEN
TAVOITE. INVESTORS HOUSELLA ON 24 000 M2:N KIINTEISTÖ- JA PALVELU
KOKONAISUUS IVH KAMPUS LAPPEENRANNAN SKINNARILASSA.
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OPTISUN-LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ OTTAA TALTEEN POISTOILMAN
HUKKALÄMMÖN JA HYÖDYNTÄÄ ILMAISTA AURINKOLÄMPÖÄ.
KAUKOLÄMPÖÄ TARVITAAN VAIN TALVELLA.
OptiSunlämmitysjärjestelmän pääosat ovat pyörivä
aurinkolämpökeräin, kerrostalon korkuinen kuumavesi
varaaja ja poistoilmalämpöpumppu. Ne sijaitsevat talon
päätyyn pystytettävässä pilasterirakenteessa, joten talon
kattorakenteisiin ei tarvitse koskea.
Järjestelmä on suunniteltu poistoilmanvaihdolla
varustettuihin kerrostaloihin.
– Eniten energiansäästöpotentiaalia on vanhoissa
kerrostaloissa. Niiden katot ovat erinomaisia paikkoja
aurinkolämpökeräimille, sanoo OptiSunjärjestelmän
kehittäjä Ville Terävä.
– Kääntyvä keräin on mullistanut aurinkolämpö
järjestelmän mitoituksen pohjoisen olosuhteissa.
Putkimaisen varaajan tilavuus mitoitetaan nyt kulutuksen
mukaiseksi, näin optimoidaan keräimen ja lämpöpumpun
toiminta, kertoo Terävä.

Lämpöhäviöiden minimoimiseksi varaaja voidaan sijoittaa
vaikka rappukäytävän keskikuiluun. Horisontaalisesti
aurinkoa seuraava keräin säätää varaajan lämpötilaa
jättäytymällä tarvittaessa varjoon.
– Investointi on mahdollista rahoittaa kokonaan sen
tuottamilla säästöillä, sanoo Terävä.
Ilmaista aurinko ja hukkalämpöä lämmönlähteenään
käyttävä OptiSunjärjestelmä tuottaa ympäristöystävällistä
ja hiilidioksidivapaata lämmitysenergiaa, eikä se lisää
kiinteistön sähkönkulutusta.
Esimerkki: Vuonna 1970 valmistuneen kerrostalon
lämpöenergiankulutus on 431 MWh/a, josta 66
prosenttia voidaan korvata OptiSunjärjestelmän
avulla. Investointikustannus on 130 000 euroa ja
takaisinmaksuaika 5,4 vuotta.

KYMI-SOLAR OY ON KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE TÄHTÄÄVÄ STARTUPYRITYS. SE PERUSTETTIIN KEVÄÄLLÄ 2016 PATENTOIDUN AURINKO- JA
POISTOILMALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ OPTISUNIN KAUPALLISTAMISEKSI.

Järjestelmä tuottaa yli puolet kiinteistön
lämmöntarpeesta ja sen takaisinmaksu
aika on alle 8 vuotta.
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Kestävän kehityksen innovaatioita
arkeen ja liike-elämään
LAB-AMMATTIKORKEAKOULU LUO UUSIA KESTÄVÄÄ KEHITYKSEN RATKAISUJA
YHTEISTYÖSSÄ YRITYSTEN JA ASUKKAIDEN KANSSA.
LABammattikorkeakoulu on uusi työelämän innovaatio
korkeakoulu, joka edistää siirtymistä kohti hiilineutraalia
kiertotalousyhteiskuntaa ja tuottaa uutta liiketoimintaa.
Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan ja käyttäjän tarpeet.
– Uskomme, että vain aidot tarpeet synnyttävät oikeita
innovaatioita, vararehtori Henri Karppinen sanoo.
– Innovaatioiden kehittämisessä ihmiset ovat aina pää
roolissa, hän lisää. Eri koulutusalojen yhteistyönä kehitetään
älykkäitä ja ihmislähtöisiä ratkaisuja, jotka lisäävät hyvin
vointia ja edistävät alueen vähähiilistä elinkeinorakennetta.
LABammattikorkeakoulun ja yritysten yhteisissä
hankkeissa on kehitetty muun muassa uusia menetelmiä
energian tuotannon ja kulutuksen hallintaan sekä
materiaalitehokkuuden edistämiseen. Toiminnassa
hyödynnetään elinkaari ja tietomallinnusta. Lisäksi on
kehitetty uusia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka
edistävät kestäviä materiaalikiertoja.

Vain aidot tarpeet synnyttävät
oikeita innovaatioita.

Muotoilun ja taiteen erikoisosaamiset auttavat yrityksiä,
yhteisöjä ja kansalaisia luomaan ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä tuotteita, palveluita
ja elinympäristöjä. Hankkeissa kokeillaan asukkaiden
kanssa konkreettisia uusia menetelmiä kuten uusia
jakamistalouden palveluita.
Toiminnassa korostuu innovaatioiden kaupallistaminen.
Hankkeilla kannustetaan yrityksiä yhdistämään
osaamistaan palvelutuotteiksi ja edistetään niiden pääsyä
laajemmille markkinoille. Tavoitteena on luoda uusia
työpaikkoja ja lisätä alueen vetovoimaa.
LAB ammattikorkeakoulun sosiaali ja terveysalan
simulaatiotilat ja tekniikan laboratoriotilat ovat
valtakunnallista huippua. Yhteistyön ammattikorkeakoulun
kanssa voi aloittaa käytännöllisesti esimerkiksi testaamalla
uusia tuote, palvelu tai liikeideoita eri toimialoilla.

LAB TARJOAA KOULUTUSTA VIIDELLÄ ERI ALALLA: SOSIAALI- JA TERVEYSALA,
TEKNIIKKA, LIIKETALOUS, HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALA SEKÄ MUOTOILU,
TAIDE JA VISUAALINEN VIESTINTÄ. VAHVUUKSIA OVAT KIERTOTALOUS, DESIGN,
INNOVAATIOT SEKÄ HYVINVOINTI. LABILLA ON YLI 8500 OPISKELIJAA JA SE TOIMII
LAHDESSA, LAPPEENRANNASSA JA VERKOSSA.

>> www.lab.ﬁ
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Lämmön ja veden kulutusta
seurataan nykyisin talokohtaisesti.
LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELUN TAVOITTEENA ON LÖYTÄÄ
GREENREALITY NETWORKISTÄ INNOVAATIOITA, JOILLA VOITAISIIN
PIENENTÄÄ ASUINTALOJEN ENERGIAKULUJA.
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:llä on eri puolilla
Lappeenrantaa tuhansia asuntoja, joissa on yhteensä yli
8 000 vuokralaista.

Asuntopalvelun asukasoppaassa annetaan
energiansäästövinkkejä ja neuvotaan lajittelemaan.
Kerrostaloissa kierrätys onkin jo arkipäivää.

Asuintalojen suurin yksittäinen menoerä on energia,
jonka kulutukseen pyritään vaikuttamaan muun muassa
korjaustoimenpitein sekä opastamalla asukkaita ottamaan
arjessa huomioon kestävän kehityksen periaatteita.

Asuntopalvelu rakentaa Liesharjunkatu 6:sta puretun
kerrostalon tilalle uudiskohteen. Uudiskohde on ensim
mäinen Asuntopalvelun rakentama talo, jonka lämmitys
energian lähteeksi on valittu maalämpö. Maalämpö
on investointikustannuksiltaan kalliimpi toteuttaa, kuin
perinteinen kaukolämpö, mutta säästyvien energia
kustannusten muodossa investointi maksaa itsensä
takaisin melko nopeasti. Kohde valmistuu keväällä 2020.

Lämmön ja veden kulutusta seurataan nykyisin
talokohtaisesti. Suuriin poikkeamiin puututaan
korjaamalla vikoja, remontoimalla ja tekemällä asuntoihin
energian kulutukseen vaikuttavia uudistuksia.
– Uusiin ja saneerattuihin kohteisiin on asennettu
huoneistokohtaiset vesimittarit. Tavoitteena on vähentää
veden kulutusta, kun vesimaksua ei jatkossa peritä
osana vuokraa, vaan vesilasku tulee suoraan asukkaan
maksettavaksi, kertoo toimitusjohtaja Martti Mäkelä.

Asuntopalvelun keskeisenä toiminta-ajatuksena on tarjota
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja niitä tarvitseville.
– Liityimme Greenreality Networkiin, jotta saisimme
asiantuntijoilta ideoita, joiden avulla energiankulutusta
saataisiin pienemmäksi, Mäkelä sanoo.

LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY ON KAUPUNGIN
100-PROSENTTISESTI OMISTAMA YHTIÖ, JOKA TUOTTAA JA OMISTAA
VUOKRA-ASUNTOJA. ASUNTOPALVELU HALLINNOI 5 000 KERROS-, RIVIJA PIENTALOASUNTOA, JOISSA ON YHTEENSÄ YLI 8 000 ASUKASTA.
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Tehokkaat sähkön, lämmön
ja veden verkostostomme
mahdollistavat kehityksen
kohti älykästä yhteiskuntaa
ja kohti kestävän kehityksen
älykkäitä koteja.

Puhtaampaa hyvinvointia joka hetki
LAPPEENRANNAN ENERGIALLA RAKENNAMME MAAKUNTAAMME KESTÄVÄÄ
TULEVAISUUTTA. PANOSTAMME TOIMINNASSAMME ILMASTONMUUTOKSEN
HIDASTAMISEEN JA HUOMIOIMME YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT NIIN TUOTTEIDEN
KUIN PALVELUIDEN TUOTANNOSSA JA KEHITTÄMISESSÄ.
Kehitämme aktiivisesti uusia palveluja, joilla helpo
tamme asiakkaidemme arkea. Panostamme erityisesti
digitaalisiin asiakaspalveluihin.
Katsomme vahvasti vihreään tulevaisuuteen vähentä
mällä konsernimme hiilijalanjälkeä ja tulemme olemaan
hiilineutraali vuoteen 2026 mennessä. Tuolloin uusiutu
villa energialähteillä ympäristöystävällisesti tuotettu vih
reä kaukolämpömme on alansa edelläkävijä ja edelleen
jakelualueemme halutuin lämmitysmuoto. Toimitamme
maailman parasta hanavettä, joka on tutkitusti puhdasta
ja maultaan poikkeuksellisen raikasta. Tulevaisuudessa
Euroopan moderneimman jäteveden puhdistamomme
myötä luontoon palautuva vesi on Suomen puhtainta.

Lappeenrannan Energian energiatuotannon uusiutuvien
kotimaisten energialähteiden osuus ylittää kirkkaasti
valtakunnan keskitason. Pääosa Lappeenrannan Ener
gian kaukolämmöstä tuotetaan ympäristöystävällisesti
sähkön ja lämmön yhteistuotantona jo yli kymmenettä
vuotta Kaukaan Voiman biovoimalaitoksessa. Hiili
dioksidivapaata kaukolämpöä hankimme Joutsenosta
Advenin voimalaitokselta ja tuulienergiaa Suomen Hyö
tytuulelta. Rauhan hybridienergiayksikössämme lämpöä
tuotetaan alueelle maalämmön, aurinkoenergian ja
maakaasun yhdistelmällä.
Vastuullisena energia- ja vesialan toimijana olemme
mukana kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa.

LAPPEENRANNAN ENERGIA ON LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN
KOKONAAN OMISTAMA KONSERNIYHTIÖ. LAPPEENRANNAN ENERGIA
TUOTTAA JA MYY VESI- JA ENERGIAPALVELUITA SEKÄ HALLINNOI JA
KEHITTÄÄ JAKELUVERKKOJA TYTÄRYHTIÖIDENSÄ LAPPEENRANNAN
ENERGIAVERKKOJEN JA LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMAN KANSSA.
OLEMME OSAKKAINA VÄRE OY:SSÄ, KAUKAAN VOIMA OY:SSÄ, SUOMEN
HYÖTYTUULI OY:SSÄ, TUULISAIMAA OY:SSÄ, LÄHITUULI OY:SSÄ,
VAINIKKALAN VESI OY:SSÄ, ELVERA OY:SSÄ JA ENERVA OY:SSÄ.
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Rakennusten ympäristökuormituksen vähentäminen
on monen tekijän summa.
LAPPEENRANNAN YRITYSTILA ETSII GREENREALITY NETWORKISTÄ
KIINTEISTÖKEHITYKSEEN SOVELTUVIA KESTÄVÄN KEHITYKSEN INNOVAATIOITA
Lappeenrannan Yritystila Oy:llä on yhteensä yli 77 500 m2
erilaisia toimitiloja. Yksi kiinteistöjen suurimmista meno
eristä on energia.
– Seuraamme kulutusta ja olosuhteita erilaisten
muuttujien avulla. Muuttujien on oltava sellaisia, että
mittaustulokset voidaan muuttaa euroiksi, sanoo
kiinteistöjohtaja Timo Hämäläinen.
Talotekniikka- ja olosuhdemittausohjelmien avulla
seurataan muun muassa lämmitystä, valaistusta, sisäilman
lämpötilaa ja laatua sekä kiinteistöjen melutasoa. Samalla
saadaan selville kiinteistöjen hiilijalanjälkeen, ekologiseen
jalanjälkeen, materiaalihäviöihin ja vuokralaisten hyvin
vointiin vaikuttavia tekijöitä.

Kulutusta ja kustannuksia pienentävillä toimenpiteillä
vähennetään myös rakennusten ympäristökuormitusta.
Toimenpiteillä pyritään myös oleellisesti parantamaan
toimitilojen käytettävyyttä sekä työskentely- ja toiminta
ympäristöjä.
– Aurinkoenergian käyttöäkin pohditaan, mutta se on
vielä alkutekijöissään, sanoo Hämäläinen.
Lappeenrannan kaupungin kautta Yritystila on mukana
Resurssiviisas kaupunki –ohjelman toteuttamisessa.
Resurssiviisaiden kaupunkien tavoitteena on vähentää
ilmastopäästöjä, jätettä ja luonnonvarojen käyttöä sekä
vahvistaa samalla alueensa taloutta ja kilpailukykyä.

LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY ON KAUPUNGIN 100-PROSENTTISESTI
OMISTAMA YHTIÖ. YRITYSTILA EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ RAKENNUTTAMALLA JA VUOKRAAMALLA TEOLLISUUSJA LIIKETILOJA. YRITYSTILALLA ON LAPPEENRANNASSA 36 ERI
OSOITTEESSA YHTEENSÄ NOIN 77 500 M2 TOIMITILOJA JA NOIN
100 YRITYSVUOKRALAISTA.
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LAPPEENRANTA ON UUSIUTUVAN ENERGIAN JA PUHTAAN YMPÄRISTÖN
PIONEERIKAUPUNKI, JONKA INTOHIMONA ON ONGELMIEN RATKAISEMINEN. OLEMME
SUOMEN ILMASTOPÄÄKAUPUNKI TÄYNNÄ UUTTA ENERGIAA, ROHKEAA AJATTELUA JA
KANSAINVÄLISTÄ OSAAMISTA. LAPPEENRANNASSA USKALLAMME. JA TEEMME.
Lappeenranta tavoittelee uutta yritystoimintaa ja kasvua
erityisesti uusiutuvan energian, kiertotalouden ja vesi
teknologian aloilla.

Jetro Matilainen

Uusia yrityksiä ja kasvua vihreän
energian, kiertotalouden ja
vesiteknologian aloilta.

– Pystymme kunnallisella päätöksenteolla vaikuttamaan
julkisiin hankintoihin ja investointeihin, maankäyttöön,
energiantuotantoon ja päästöihin, ja siten vähentämään
yhdyskunnan ympäristövaikutuksia ja samalla tarjoamaan
yrityksille näytön paikkoja, sanoo kehitysjohtaja Markku
Heinonen.
Yli 95 prosenttia Lappeenrannassa syntyvästä jätteestä
hyödynnetään jo nyt ja jätteiden materiaalihyötykäyttö
on huippuluokkaa. Lappeenrannan kaukolämmöstä yli 80
prosenttia tuotetaan biovoimalaitoksessa. Kaupunki paran
taa jatkuvasti omien kiinteistöjensä energiatehokkuutta,
huomioi ympäristövaikutukset omissa hankinnoissaan ja
opastaa kaupunkilaisia tekemään samoin.

Lappeenranta siirtyi Suomen ensimmäisenä kuntana
100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttäjäksi. Aurinko
sähkön tuotantoa edistetään muun muassa ostamalla koti
talouksilta ylijäämäsähköä ja asentamalla aurinkosähköä
kaupungin omiin kiinteistöihin. Lappeenrannan alue onkin
Suomen kärkeä asennetun aurinkosähkön määrässä.
– Koko Etelä-Karjalan kestävää kehitystä ja kasvun luomista
yhdessä yritysten, kuntien ja LUT-konsernin kanssa
ohjataan ja toteutetaan erityisesti Greenreality Networkin
kautta, kommentoi kehityspäällikkö Markku MäkiHokkonen.
Greenreality Networkiä koordinoi Lappeenrannan kau
pungin Greenreality-palvelut. Tavoitteena on rakentaa
Etelä-Karjalaan energia- ja ympäristöalan keskittymää ja
houkutella alueelle osaamista ja yritystoimintaa. >>
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Lappeenrannassa toteutettavilla pilotoinneilla tavoitellaan
globaalia liiketoimintaa, josta hyötyvät kaikki: ympäristö
teknologian yritykset saavat referenssejä, kaupunki pääsee
lähemmäksi vihreitä tavoitteitaan ja nostaa samalla imagoaan.
Perinteisten ratkaisujen sijaan Lappeenrannassa etsitään
rohkeasti uudenlaisia teknologioita esimerkiksi jäteveden ja
jätteiden käsittelyyn. Valtakunnallisesti merkittäviä hankkei
ta ovat esimerkiksi Kukkuroinmäen kierrätysliiketoiminta,
Saimaan veden laadun parantaminen, uusiutuvaa metaania
tuottavat biokaasu ja metanointilaitokset sekä energia
järjestelmän kehittäminen virtuaalivoimalan ja uudenlaisen
lämpöakun avulla.
Ympäristö ja energiaasioissa kaupungin tärkein yhteistyö
kumppani on LUTyliopisto. Yliopiston tutkimushankkeista
ponnistaneet yritykset työllistävät jo nyt satoja henkilöitä.

Merkittävä osa tulevaisuuden
työpaikoista liittyy ympäristö
teknologian kansainväliseen
liiketoimintaan.
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LCA CONSULTINGIN ASIANTUNTIJAPALVELUILLA TUKEA HIILI
NEUTRAALIUDEN JA KESTÄVYYSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI.
LCA Consultingin asiantuntijapalvelut tukevat asiakkaiden
hiilineutraalius- ja kestävyystavoitteiden saavuttamista.
Asiantuntijatpalvelut tuottavat tietoa tuotteiden, palvelui
den, organisaatioiden ja kaupunkien ympäristösuoritusky
vystä ja toiminnan kehittämisestä. LCA Consulting tukee
asiakasta aina tavoitteiden asettamisesta, nykytilanteen
kartoitukseen, kehitystavoitteiden ja -ohjelmien laadintaan
sekä julkiseen viestintään liittyen.
– Asiakkaamme arvostavat, kun projektien päätavoitteena
olleiden tulosten, mm. hiilijalanjälkiluvun lisäksi ymmärrys
tarkasteltavasta järjestelmästä lisääntyy ja asiat jäsentyvät.
Joskus asiakkaillemme voi ilmetä yllätyksenä esimerkiksi
jonkin yksittäisen tekijän merkityksellisyys kokonaistuloksis
sa. Projekteissamme tuotettua tietoa asiakkaamme käyttä
vät monipuolisesti mm. päätöksenteon tukena, toiminnan
suunnittelussa ja sidosryhmien kanssa käytävissä keskus

teluissa sekä ympäristösuorituskyvyn viestinnässä, sanoo
toimitusjohtaja Antti Niskanen.
Ympäristösuorituskyvyn viestintää varten LCA Consulting
toteuttaa mm. ympäristötuoteselosteita (EPD) tuotteille
ja palveluille. Ympäristötuoteselosteet ovat luotettavia ja
läpinäkyviä, kansainvälisten standardien mukaan laadittuja ja
kolmannen osapuolen verifioimia viestintämateriaaleja tuot
teiden ja palveluiden ympäristösuorituskyvystä. Ympäristö
tuoteselosteet sisältävät mm. tiedon tuotteen hiilijalanjäljestä.
LCA Consulting tarjoaa myös asiakkailleensa elinkaariarvi
ointi- ja hiilijalanjälkikoulutuspaketteja. Koulutusten myötä
asiakas ymmärtää tuotteidensa tai oman organisaationsa
ympäristösuorituskyvyn taustalla olevia tekijöitä, tunnis
taa elinkaarilaskennan mahdollisuuksia ja mahdollisia
sudenkuoppia, sekä saa paremmat valmiudet keskustella
sidosryhmiensä kanssa ympäristösuoristuskyvystään.

LCA CONSULTING ON ELINKAARIARVIOINTIIN JA RESURSSITEHOKUUTEEN
ERIKOISTUNUT ASIANTUNTIJAYRITYS. LCA CONSULTINGIN PALVELUITA OVAT
MM. VAATIVAT ELINKAARIMALLINNUKSET JA HIILIJALANJÄLKILASKENNAT
SEKÄ NIIDEN VERIFIOINNIT, HIILIJALANJÄLKILASKURIT, LCA-KOULUTUKSET,
YMPÄRISTÖTUOTESELOSTEIDEN LAADINTA, KAUPUNKIEN PÄÄSTÖTASELASKENNAT SEKÄ ILMASTO- JA YMPÄRISTÖOHJELMAT.

Ympäristösuorituskyvyn
nykytilan kartoitus on ensi
askel kohti kestävyys
tavoitteiden saavuttamista
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LOAS juurruttaa esimerkillään
kestävyysajattelun periaatteet
nuoriin asukkaisiinsa pysyvästi.

Kestävää asumista ja jakamistaloutta
opiskelija-asunnoissa
ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ YHTEISKÄYTTÖAUTOJA JA -POLKUPYÖRIÄ
Lappeenrannan seudun opiskelijaasuntosäätiö (LOAS)
rakentaa ja ylläpitää Suomen vihreintä opiskelija
asuntoyhteisöä. LOAS on kokeillut aktiivisesti erilaisia
ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen. Eri
kohteista löytyy muun muassa maalämpöä, ilmavesi
lämpöpumppuja, aurinkosähköä ja poistoilman lämmön
talteenottoja. Energian kulutusta pyritään laskemaan
myös kulutuksen mukaisella laskutuksella, jossa asukkaat
maksavat sähköstä ja vedestä oman kulutuksensa mukaan.

LOAS juurruttaa esimerkillään kestävyysajattelun
periaatteet nuoriin asukkaisiinsa pysyvästi. Parhaaseen
mahdolliseen tasoon optimoitu energiakulutus
säilytetään seurannalla ja huollolla. Remontteja
ja perusparannuksia suunnitellessa rakennusten
energiatehokkuus on suuressa roolissa. Kaikki
kierrätettävä kierrätetään, kaikkiin kohteisiin on lisätty
mm. muovinkeräys – ja myös yhteistyökumppaneilta
edellytetään energiatehokkaita ratkaisuja.

LOAS edistää myös jakamistaloutta tarjoamalla
asukkaidensa käyttöön yhteiskäyttöautoja. Tällä hetkellä
autoja on tarjolla viidessä eri kohteessa. Lisäksi LOAS
oli mukana hankkimassa yhteiskäyttöpolkupyöriä
Lappeenrantaan ja yhteiskäyttöpolkupyörien asemia
onkin melkein kaikkien LOASin kohteiden pihassa.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on maalämmön
ja aurinkosähkön määrän lisääminen, sekä
lämmöntalteenotto kiinteistön jätevedestä. Lisäksi
parannetaan kulutusseurantaa, ja muitakin ratkaisuja
kokeillaan avoimin mielin.

LAPPEENRANNAN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ
ON VOITTOA TAVOITTELEMATON YHTEISÖ, JOKA
HALLINNOI YLI 80 OPISKELIJATALOA LAPPEENRANNASSA.
LOASILLA ON MELKEIN 3 200 ASUKASTA.
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LUT-YLIOPISTO ETSII TIETEEN KEINOIN RATKAISUJA
IHMISKUNNAN KOHTALONKYSYMYKSIIN.
Yksi suurimmista kysymyksistä on ilmastonmuutos.
Ratkaisuksi LUT rakentaa täysin uusiutuvaa energiajärjes
telmää, jossa päästötöntä ja edullista energiaa on tarjolla
kaikkialla ja kaikille rajoittamattomasti.
Jotta ilmastonmuutos saadaan aisoihin, on energian
tuotannon oltava päästötöntä viimeistään vuonna 2050.
Tämä tavoite on kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin.
Muutoksen myötä energiaala muuttuu raakaaineliike
toiminnasta teknologia ja palveluliiketoiminnaksi.
– Koko energiajärjestelmän sähköistäminen ja energian
varastointi ovat tässä avainasioita, mutta vähintään yhtä
tärkeitä ovat uusien liiketoimintamallien luomat mah
dollisuudet sekä niiden yhteiskunnalliset ja taloudelliset
vaikutukset. Suomella on kaikki edellytykset toimia tämän
energiamurroksen veturina, sanoo LUTin sähkötekniikan
professori Jarmo Partanen.

LUTin Lappeenrannan kampus toimii päästöttömän
energiajärjestelmän tutkimusympäristönä: yliopiston
aurinkovoimalat tuottavat sähköä älykkääseen sähkö
verkkoon, johon on yhdistetty myös energiavarastoja.
Energiaa varastoidaan akkuihin ja sitä on muunnettu
synteettisiksi polttoaineiksi myöhempää sähköntuotantoa
varten. Tutkimustulokset ovat nyt konkretisoitumassa
liiketoiminnaksi uuden yritystoiminnan sekä yrityskump
panuuksien kautta.
LUTyliopistossa syntyy vuosittain runsaasti keksintöjä ja
liikeideoita, joille kaivataan hyödyntäjiä. Yhteistyö liike
elämän kanssa on jo tuottanut useita menestyviä startup
sekä spinoff yrityksiä. Ne työllistävät suoraan ja välillisesti
satoja henkilöitä maakunnassa.
LUT on myös Greenreality Networkin moottori ja sparraa
ja. Yliopisto auttaa verkoston jäseniä kehittämään nykyisiä
toimintojaan kestävämmiksi sekä toteuttaa heidän kans
saan korkeatasoista tutkimus ja innovaatioyhteistyötä.

PUHDAS ENERGIA, VESI JA ILMA OVAT ELÄMÄN EDELLYTYKSIÄ, JOIHIN
ME LUT-YLIOPISTOSSA ETSIMME RATKAISUJA TEKNIIKAN JA TALOUDEN
OSAAMISELLA. AUTAMME YHTEISKUNTAA JA YRITYKSIÄ UUDISTUMAAN
KESTÄVÄSTI. KANSAINVÄLISESSÄ TIEDEYHTEISÖSSÄMME ON 6 500 JÄSENTÄ.
KAMPUKSEMME SIJAITSEVAT LAPPEENRANNASSA JA LAHDESSA.

Suomella on kaikki
edellytykset toimia
tämän energia
murroksen veturina.
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Kaukolämmön tuotannossa
käytettävä hake ostetaan
paikallisilta metsänomistajilta.
LUUMÄEN KAUKOLÄMPÖ TUOTETAAN 95-PROSENTTISESTI PUULLA.
Biolämpölaitoksen toiminta käynnistyi Luumäellä vuonna
2016. Entinen maakaasulaitos jäi tuolloin varavoimalaksi.
Samalla Luumäen kunnan energiaomavaraisuus nousi
huimasti, sillä kaukolämpö tuotetaan 95-prosenttisesti
hakkeella.
Raaka-aineena käytetään paikallisilta metsänomistajilta
ostettua energiapuuta. Biolämpölaitoksen tuotanto
ketjussa ovat mukana paikalliset metsäomistajat, kone- ja
kuljetusyrittäjät sekä metsänhoitoyhdistys, joka vastaa
puunhankinnasta.
– Energiaomavaraisuuden työllistävä vaikutus on pienelle
kunnalle tärkeää, sanoo kunnanjohtaja Anne Ukkonen.
Myös biokaasun tuottamisen mahdollisuutta tutkitaan
Luumäelle perustetussa yrityksessä.

Ennen biolämpölaitoksen rakentamista selvitettiin myös
uusiutuvan energian käytön vaikutuksia ympäristön
tilaan.
– Oma ympäristönsuojelusihteeri on tässä avainasemassa.
Puhdas luonto ja järvet ovat vahvuuksiamme, sanoo
Ukkonen.
Uusiutuvan energian käyttö on pienelle kunnalle myös
imagotekijä. Lappeenrannan suuntaan parantunut val
tatie 6 ja nykyaikaiset energiaratkaisut saattavat yhdessä
lisätä kiinnostusta muuttaa Luumäelle.
Kunta pitää uusiutuvia energiamuotoja ja paikallisten
yritysten osaamista esillä muun muassa vuosittain
järjestettävillä ”tonttimarkkinoilla”.

LUUMÄELLÄ ON NOIN 5 000 ASUKASTA. KESÄLLÄ VÄKILUKU KOLMINKERTAISTUU
KESÄASUKKAIDEN ANSIOSTA. KUNNAN TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS ON YLI 80
PROSENTTIA. METSÄTALOUS ON MERKITTÄVÄ ELINKEINO.
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MAAILMAN SUURIMMAN YKSILINJAISEN HAVUSELLUTEHTAAN SÄHKÖ
OMAVARAISUUS ON 175 PROSENTTIA. FOSSIILISIA POLTTOAINEITA EI
NORMAALIKÄYNNIN AIKANA KÄYTETÄ LAINKAAN.
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Joutsenon tehdas
alueella jalostetaan vuosittain 3,5 miljoonaa kuutiometriä
havupuuta selluksi, energiaksi ja biokemikaaleiksi.

– Määrä vastaa Lappeenrannan seudun yksityistalouk
sien ja maatalouden tarvitseman sähkön määrää, sanoo
tehtaanjohtaja Ari Tanninen.

Integraatin toiminta perustuu korkeaan materiaali- ja
energiatehokkuuteen.

Fossiilisia polttoaineita ei tuotannossa normaalikäynnin
aikana käytetä ollenkaan. Integraatin CO2 -päästöt ovat
vuoteen 2010 verrattuna vähentyneet 45 prosentilla.

Sellun raaka-aineena käytettävän havupuun kuoresta
valmistetaan biokaasua meesauunin polttoaineeksi.
Soodakattilan tuottama sähkö ja lämpöenergia hyödyn
netään tehtaan tuotannossa, ja ylijäävä osuus myydään.
Prosessissa ylijäävä lämpö otetaan tehokkaasti talteen ja
käytetään muun muassa hakesiilon lämmitykseen.

Koko tehdas uusittiin 2000-luvun taitteessa. Eniten
hiilijalanjälkeä pienentänyt investointi on vuonna 2012
valmistunut kuoren kaasutuslaitos.
– Valmistamme biotuotteita biopolttoaineilla,
Tahvanainen kiteyttää.

Sellunkeitossa syntyvän mäntyöljyn ja tärpätin lisäksi
myytäväksi riittää myös vihreää sähköä, jota tuotetaan
noin 75 prosenttia yli oman tarpeen.

LAPPEENRANNAN JOUTSENOSSA TOIMIVA METSÄ FIBRE VALMISTAA SELLUA
SERTIFIOIDUSTA HAVUPUUSTA. SELLUTEHTAAN KAPASITEETTI ON 690 000 TN/ V.
95 PROSENTTIA INTEGRAATIN TUOTANNOSTA VIEDÄÄN ULKOMAILLE.
INTEGRAATTI TYÖLLISTÄÄ N. 200 HENKILÖÄ.

Metsä Fibre Joutsenon
tehtaan sähköomavaraisuusaste on 175 %.
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Mikä tahansa asia tai haaste
tulee eteen, lähdemme
ennakkoluulottomasti
etsimään siihen ratkaisua.

ELÄMISEN JA YRITTÄMISEN KIINTEISTÖPALVELUJA IMATRALLA TARJOAVA
MITRA LUOTSAA KAUPUNGIN RAKENNUSKANTAA KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ HUOMISTA.
Elinkaarimallilla toteutettava Suomen suurin puukoulu,
terästehtaan jätteiden hyödyntäminen tierakenteissa sekä
vanhojen kiinteistöjen korvaaminen nykyaikaisilla tilaratkai
suilla ovat esimerkkejä Mitran merkittävistä ilmastoteoista.
Mitran ydintoimintaa ovat yritys- ja toimitilojen hallinta,
vuokra- ja osaomistusasunnot, isännöinti, rakennuttami
nen sekä kiinteistöjohtaminen.
– Mikä tahansa asia tai haaste tulee eteen, lähdemme
ennakkoluulottomasti etsimään siihen ratkaisua.
Ratkomme niin yritysten, kaupungin kuin kaupunki
laistenkin ongelmia kiinteistöihin liittyen, sanoo Mitran
toimitusjohtaja Lassi Nurmi.
Energiatehokkuus ja energian käytön tehostaminen ovat
keskeisiä tekijöitä Mitran toiminnassa. Yritys on voimakkaasti
pienentänyt olemassa olevien kiinteistöjen korjausvelkaa ja
parantanut energiatehokkuutta isoilla sekä pienillä teoilla.

– Energiankulutusta on pienennetty muun muassa
ledivaloilla, lämmitysjärjestelmien muutoksilla ja ikkuna
remonteilla. Kaikki järjellisesti korjattavissa olevat kiinteistöt
on jo korjattu. Korjauskelvottomien kiinteistöjen tilalle
rakennamme uusia, kooltaan tehokkaampia ja uutta
teknologiaa hyödyntäviä rakennuksia.
Jatkossa Mitra panostaa digitalisaation mukanaan tuomiin
mahdollisuuksiin.
– Jatkamme kiinteistöautomaation kehittämistä ja tuomme
kohteisiimme entistä enemmän myös aurinkoenergia
ratkaisuja. Kiinteistöihin tulee myös esimerkiksi digi
ohjattavuutta, jonka avulla saamme enemmän tietoa
toimenpiteitä varten. Huomioimme myös mm. sähköautojen
latauspistokkeet kaikessa rakentamisessa, Nurmi sanoo.

MITRA ON SEUDUN JOHTAVA KIINTEISTÖORGANISAATIO, JONKA ALAISUUDESSA
TOIMIVAT IMATRAN SEUDUN YRITYSTILAT OY, IMATRAN TOIMITILAT OY JA
IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY. MITRA HOITAA KIINTEISTÖYHTIÖIDENSÄ
JOHTAMISEN, ASIAKASPALVELUN, KIINTEISTÖHUOLLON, KUNNOSSAPIDON
JA RAKENTAMISHANKKEET. LISÄKSI MITRA TUOTTAA IMATRAN KAUPUNGIN
TILAAMAT MAARAKENNUS- JA ALUEIDEN HOITOPALVELUT.
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Kierrätyslannoitteita
orgaanisista sivuvirroista
NANOPAR OY VALMISTAA KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN PERUSTUVIA UUSIOLANNOITTEITA ORGAANISISTA SIVUVIRROISTA. PUUMALALAINEN YRITYS
LÄHTEE VALLOITTAMAAN EUROOPAN MARKKINOITA.
Nanoparin teknologia perustuu teollisuudessa ja
jätevedenpuhdistamoilla syntyvän lietteen infrapuna
kuivaamiseen. Paskíer®prosessilla kuivatun lietteen
kiintoainepitoisuus on yli 90 prosenttia. Kuivaaminen
tapahtuu lietteen syntysijoilla.

Sellaisenaan kuivattua lietettä voidaan käyttää maan
parannusaineena. Lannoitekäyttöä varten se jauhetaan
ja siihen lisätään eri ravinteita tarpeen mukaan. Lannoite
käyttöä ohjaa ja rajaa lainsäädäntö. Nanoparlannoitteilla
on Ruokaviraston hyväksyntä.

– Paskíer® laitteisto on pienikokoinen ja edullinen.
Poistamme lietteen kuljettamisesta ja porttimaksuista
tulevat kustannukset, mikä tuottaa asiakkaalle suoraa
säästöä. Laitteiston takaisinmaksuaika on noin 2–3 vuotta,
kertoo Nanoparin toimitusjohtaja Jaakko Kuntonen.

Ensin yritys keskittyy pieniin ja keskisuuriin kunnallisiin
jätevedenpuhdistamoihin. Tulevaisuudessa Nanopar
vaikuttaa koko EU:n alueella.

Käsittelemätön liete sisältää keskimäärin 20 prosenttia
kiintoainetta ja 80 prosenttia vettä. Nanoparin teknologia
haihduttaa veden lietteestä tehokkaammin kuin muut
termiset käsittelymenetelmät.
– Tavallinen kuivausmenetelmä käyttää yhden litran haih
duttamiseen noin 1 kWh energiaa. Meidän prosessimme
haihduttaa samalla määrällä energiaa kaksi litraa vettä.

– Suomessa on noin 650 jätevedenpuhdistamoa,
joista valtaosa on pieniä. Viemme teknologian
jätevesipuhdistamoihin siten, että lannoitteet tehdään
puhdistamon lähellä, ja asiakkaat ovat lähialueen
viljelijöitä, Kuntonen sanoo ja jatkaa:
– EU:n alueella puolestaan on noin 180 miljoonaa
hehtaaria viljelysmaata. Iso osa siitä on sellaista, jossa
meidän lannoitteitamme voitaisiin käyttää.

NANOPAR OY KEHITTÄÄ UUTTA INFRAPUNAKUIVAINTEKNOLOGIAA SELLU-JA
PAPERITEOLLISUUDEN SEKÄ KUNNALLISTEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN
ORGAANISTEN LIETTEIDEN KUIVAUKSEEN. KUIVATUSTA LIETTEESTÄ NANOPAR
JATKOJALOSTAA KIERRÄTYSLANNOITTEITA.

>> www.nanopar.ﬁ

Teknologian avulla
lietteen käsittely voidaan
tehdä sen syntysijoilla.
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OUTOTEC KEHITTÄÄ EDISTYKSELLISTÄ TEKNOLOGIAA JA PALVELUJA MAAPALLON LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMISEEN. YHTIÖN LIIKETOIMINNAN YDIN ON KESTÄVÄ KEHITYS.
Maailman johtava mineraalien- ja metallienjalostustekno
logian toimittaja, Outotec, on vuosikymmenten ajan ke
hittänyt uraauurtavia teknologioita. Alun perin kaivos- ja
metallurgisen teollisuuden tarpeisiin kehitettyä osaamista
on sittemmin laajennettu teollisuusvesien käsittelyyn,
vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja
kemianteollisuuteen.

– Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoitteena on
kehittää resurssitehokkaita teknologioita ja erilaisia
palveluja ml. pitkäkestoiset käyttö- ja kunnossapitopal
velut teollisuuslaitosten ja prosessien elinkaaren kaikkiin
vaiheisiin, jotka vähentävät ympäristön ja koko maapallon
kuormitusta, sanoo johtaja Janne Kauppi Outotecin
Lappeenrannan yksiköstä.

Tuotteillaan ja palveluillaan Outotec auttaa asiakkaitaan
vastaamaan jatkuvasti tiukentuviin ympäristötehokkuu
den, työsuojelun ja yhteiskunnan vaatimuksiin.

Outotec on myös yksi Etelä-Karjalan veturiyrityksistä.
Yhtiön Lappeenrannan yksikössä toimivat suodattimiin
liittyvä vedenpoistoliiketoiminta ja palveluliiketoiminta.
Uusi tutkimus- ja teknologiakeskus avattiin Lappeenran
nassa vuonna 2015.

Teollisten prosessi- ja jätevesien käsittelyyn kehitettyjen
ratkaisujen avulla teollisuuden kiertovedet ja poistovedet
puhdistetaan joko prosessin vaatimusten tai ympäristö
säädösten mukaisiksi. Samalla vesien kierrätys tehostuu, ja
veden ja energian kulutus sekä päästöt pienenevät.

Hiilijalanjäljen vastakohta on
Outotecin kädenjälki.

– Haluamme on olla mukana kestävää kehitystä edistä
vässä maakunnallisessa verkostossa. Pystymme toimi
maan pienempien yritysten sparraajana eivätkä yhteiset
hankkeetkaan ole pois suljettuja, sanoo Kauppi.

OUTOTECIN KEHITTÄMÄT URAAUURTAVAT TEKNOLOGIAT JA PALVELUT EDISTÄVÄT
LUONNONVAROJEN KESTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ. 4 000 HUIPPUOSAAJAAMME
KEHITTÄVÄTRATKAISUJA ASIAKKAIDEN HAASTEISIIN KAIKKIALLA MAAILMASSA.
MONIPUOLISENTARJOAMAMME ANSIOSTA KAIVOS-, METALLI-, ENERGIA- JA
KEMIANTEOLLISUUDEN ASIAKKAAMME SAAVAT LAITOKSISTAAN PARHAAN
TUOTON. OUTOTECIN OSAKKEET ON NOTEERATTU HELSINGIN PÖRSSISSÄ.
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PARIKKALAN VALO OY HUOMIOI KAIKESSA TOIMINNASSAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
JA PYRKII TOIMENPITEILLÄÄN VÄHENTÄMÄÄN YMPÄRISTÖKUORMAA.
Parikkalan Valo Oy myy sähköä eri puolille Suomea.
Sähkönmyyntituotteet on nimetty Piika-sähkönmyynti
tuotteiksi. Perussähkönmyyntituotteiden lisäksi asiakkaat
voivat valita ViherPiika -sähkönmyyntituotteen, joka
on tuotettu 100 %:sti uusiutuvalla energialla. Sähkön
lisäksi Parikkalan Valo Oy tarjoaa asiakkailleen energia
tehokkuuden seurantaan liittyviä työkaluja ja palveluja.
Asiakkaita kannustetaan oman uusiutuvan energian
tuottamiseen ostamalla heiltä ylijäämäsähkö.

– Vastuullinen ja tehokas energian käyttö vähentää
ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.
Tavoitteenamme on saavuttaa vuosikulutustasolla 6 %
energian säästö vuoteen 2025 mennessä, sanoo
toimitusjohtaja Janne Rouvinen.
Parikkalan Valo Oy on osakkaana useissa tuulivoimapuistoissa ja tuulivoimapuistohankkeissa. Tuulivoimapuistohankkeiden lisäksi Parikkalan Valo Oy on mukana
myös muussa hiilidioksidivapaassa sähkön tuotannossa.

Parikkalan Valo Oy on muiden vastuullisten energian
käyttäjien joukossa mukana energiatehokkuus
sopimuksessa. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä
osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen
keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

PARIKKALAN VALO OY ON VUONNA 1936 PERUSTETTU,
PAIKALLINEN ASIAKKAIDEN OMISTAMA ENERGIAYHTIÖ.

Yhtiön tavoitteena on säästää
vuosikulutustasolla 6 % energiaa
vuoteen 2025 mennessä.
POSITIIVISTA ENERGIAA
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Jäähdytysenergia saadaan energia
kaivoista samalla, kun niitä ladataan
talven lämmityskäyttöä varten.

PROHEAT TOIMITTAA ENERGIATEHOKKAAT MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT SUURIEN
KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSEEN JA JÄÄHDYTYKSEEN. KIINTEISTÖÖN OPTIMOITU
GEOENERGIAJÄRJESTELMÄ TUO INVESTOINNILLE PARHAIMMILLAAN JOPA 14%:N TUOTON.
Maalämpökaivosta pumpattava maalämpö on maan
uumeniin varastoitunutta auringon tuottamaa lämpöener
giaa. Samasta geoenergiajärjestelmästä saadaan lämmityk
sen lisäksi myös jäähdytys lähes ilmaiseksi. Mitä enemmän
kesällä jäähdytetään, sitä enemmän talvella säästetään.

Maalämpö on ympäristöä säästävä ratkaisu, sen hiilidioksidi
päästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin fossiilissa
polttoaineissa. Maalämpö on täysin kytkettävissä hybridi
järjestelmiin kuten lämmöntalteenottoon, ja aurinko
energiaan.

– Maalämmön takaisinmaksuajat ovat nopeita nykyisillä
energian hinnoilla, sanoo Proheat:n omistaja Timo
Lappalainen.

– Pelkkä suunnitelma maalämpöön siirtymisestä ei vielä
säästä yhtään mitään, joten tuumasta kannattaa ryhtyä
toimeen!

Tulevaisuudessa energiakustannusten osuus kiinteistöjen
käyttötalousmenoista tulee vain nousemaan. Energian
käytössä ei voida säästää loputtomasti.

Asiakkaamme voivat keskittyä täysillä omaan liiketoimin
taansa, tarjoamme koko maalämpöpaketin vaivattomasti
avaimet käteen periaatteella - palveluihimme kuuluvat
investointilaskelmat, suunnittelu, toteutus ja ylläpito.

– Parhaiten energiakustannuksiin voidaan vaikuttaa lisää
mällä omavaraisuutta, kuten ottamalla käyttöön maaläm
pö, ja samalla kiinteistön arvo nousee. sanoo Lappalainen.

PROHEAT OY ON LAPPEENRANTALAINEN VUONNA 2005 PERUSTETTU
YRITYS, JONKA ERIKOISALAA OVAT ENERGIATEHOKKAAT LVI-JÄRJESTELMÄT.
PROHEATIN KOKONAISPALVELUUN KUULUVAT LVI-JÄRJESTELMIEN
KUNTOKARTOITUS, SUUNNITTELU, ASENNUS JA HUOLTO. RATKAISU JA
TOTEUTETAAN YRITYS- JA YKSITYISASIAKKAILLE JA TALOYHTIÖILLE.
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40 vuotta toiminut uusiutuvan energian,
mittauspalveluiden sekä energianhallinnan asiantuntija yritys palvelee
yli 1 000 000 energiankäyttäjää.
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HUOMIOIMINEN ON KESKEISTÄ
KAIKESSA REJLERS FINLANDIN TOIMINNASSA.
Rejlers Finland Oy tukee asiakkaitaan ympäristön, energia
tehokkuuden ja energiatuotannon haasteissa. Yritys
tarjoaa energian mittauspalveluita ja analyysejä, energia
tehokkuuden konsultointipalveluja, esiselvityksiä ja hanke
suunnitelmia. Rejlersin palveluiden ja tietojärjestelmien
piirissä Pohjoismaissa on lähes miljoona energiankäyttäjää.
Yritys on myös päästökaupan ja energian hankinnan
konsultoinnin asiantuntija.
Rejlersin energiatehokkuuspalvelut auttavat asiakkaita vä
hentämään kiinteistöjen energiankulutusta sekä energia
kustannuksia. Tarjoamme energianhallintapalvelujen koko

kirjon, alkukartoituksesta kulutusseurantaan, analytiikkaan
ja kehityspalveluihin asti. Energiatehokkuutta systemaatti
sesti kehittämällä luodaan kestävä pohja tulevaisuudelle.
Rejlersillä on mittava kokemus uusiutuvan energian
tuotannon palveluista. Tuulivoimahankkeiden lisäksi
yrityksellä on aurinkovoimapuistojen ja pientuotannon
asiantuntijaosaamista. Uusiutuvan energiatuotannon
palvelut kattavat hankkeet aina kannattavuustarkasteluista
ja teknisistä määrittelyistä ympäristöselvityksiin, suunnitte
luun, rakennuttamiseen sekä kunnossapitoon asti. Rejlers
tarjoaa myös mittaus- ja raportointipalvelut.

REJLERS ON INSINÖÖRIPALVELUJA VUODESTA 1942 TARJOAVA PÖRSSIYHTIÖ,
JOKA TYÖLLISTÄÄ YLI 2400 TYÖNTEKIJÄÄ YLI 80 TOIMISTOSSA SUOMESSA,
RUOTSISSA, NORJASSA JA ARABIEMIIRIKUNNISSA. REJLERS TARJOAA ASIAKKAILLEEN DIGITAALISIA PALVELU- JA PROJEKTIRATKAISUJA SEKÄ KONSULTTIPALVELUITA TEOLLISUUDEN, ENERGIAN, RAKENTAMISEN JA INFRASTRUKTUURIIN ALOILLE. REJLERS-KONSERNIN SUOMEN YHTIÖIDEN LIIKEVAIHTO VUONNA
2019 OLI NOIN 73 MILJOONAA EUROA. SUOMESSA REJLERS ALOITTI TOIMINTANSA VUONNA 1980 MIKKELISSÄ JA TYÖLLISTÄÄ TÄNÄ PÄIVÄNÄ LÄHES 1 000
TYÖNTEKIJÄÄ 20 PAIKKAKUNNALLA YMPÄRI SUOMEN.
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SOLID ENVIRONMENT TECHNOLOGIES OY (SETCleanTech) ON EKOLOGIAJA YMPÄRISTÖNSUOJELUALALLA TOIMIVA SUOMALAINEN YRITYS. YRITYKSEN
ASIANTUNTIJOILLA ON YLI 20 VUODEN KOKEMUS YMPÄRISTÖALALTA.
Yksi yhtiön päätoimialoista on kokonaisvaltaisten jäte
huoltoprojektien toteuttaminen, mukaan lukien yhdys
kuntajätteiden lajittelu ja käsittely, SRF (Solid Recovered
Fuel) polttoaineen, lämpö- ja sähköenergian tuotanto.

Jätteiden lajittelu ja
muuntaminen sähköksi ja
lämmöksi on ympäristö
ystävällistä ja kannattavaa.

Jätteiden lajittelu ja muuntaminen sähköksi ja lämmöksi
on ympäristöystävällistä ja kannattavaa. Sen avulla
voidaan ratkaista kaikki jätteiden kierrätykseen liittyvät
ongelmat suurkaupungeissa ja myöskin parantaa
energiaomavaraisuutta pienimillä paikkakunnilla.
Lisäksi prosessi mahdollistaa lajiteltujen arvokkaiden
kierrätettävien materiaalien taltteenoton (esim. metalli,
muovi, kartonki, paperi, lasi, jne.).

Yhdyskuntajätteiden lajittelun ja prosessoinnin
jälkeen vain alle 10 prosenttia yhdyskuntajätteiden
kokonaismäärästä joutuu kaatopaikalle. Tämä parantaa
ympäristötilannetta huomattavasti, vähentää haitallisia
päästöjä ja säästää luonnonvaroja (kaasu ja öljy) tuleville
sukupolville.
Solid Environment Technologies Oy (SETCleanTech)
on ekologia- ja ympäristönsuojelualalla toimiva
suomalainen yritys. Yrityksen asiantuntijoilla on yli 20
vuoden kokemus ympäristöalalta.

YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN LAJITTELUN JA PROSESSOINNIN JÄLKEEN VAIN ALLE 10 %
YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ JOUTUU KAATOPAIKALLE. TÄMÄ
PARANTAA YMPÄRISTÖTILANNETTA HUOMATTAVASTI, VÄHENTÄÄ HAITALLISIA
PÄÄSTÖJÄ JA SÄÄSTÄÄ LUONNONVAROJA (KAASU JA ÖLJY) TULEVILLE SUKUPOLVILLE.
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TAIPALSAAREN KUNTA SUHTAUTUU UUSIUTUVAAN ENERGIAAN ENNAKKOLUULOTTOMASTI.
Uusiutuvan energian hyödyntämistä pidetään Taipalsaa
rella tärkeänä. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen
mukaisesti kunta pyrkii toteuttamaan ratkaisuja, jotka
vuosittain pienentävät kasvihuonepäästöjä.
Myös julkisten kohteiden aurinkosähkön tuotanto
potentiaalia on tutkittu. Tutkimusten pohjalta on laadittu
suunnitelmia aurinkosähkön hyödyntämiseksi.
– Ensimmäinen iso kohde, missä aurinkosähköä tullaan
hyödyntämään, on Saimaanharjun koulukeskus, kertoo
tekninen johtaja Samuli Kakko.
Parhaillaan Saimaanharju-Konstun alueelle kehitetään
uutta biolämpölaitosta, jonka on tarkoitus toimia
uusiutuvalla energialla.
Taipalsaarella on suuret pohjavesivarannot, joiden suoje
lun kehittämistä, ylläpitoa ja seurantaa varten laaditaan
pohjavesien suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelma
valmistuu kesällä 2017.

Kunnan alueella on kuusi I-luokan pohjavesialuetta, 
17 II-luokan pohjavesialuetta sekä lukuisia III-luokan
pohjavesialueita.
– Puhdas vesi ja toimiva vesihuolto ovat elintärkeitä
asioita, Kakko sanoo.
Merkittävä veden laatuun vaikuttava hanke on
Kivisalmen pumppaamo. Taipalsaaren ja Lappeenrannan
rajalle rakennettu pumppaamo parantaa Pien-Saimaan
vedenkiertoa ja puhdistumista. Toista pumppaamoa
suunnitellaan Kopinsalmeen lisäämään läntisen
Pien-Saimaan vedenkiertoa.
Liikenteen ympäristövaikutuksia Taipalsaaren kunta
pyrkii vähentämään kehittämällä uusia liikenneratkaisuja
yhdessä naapurikuntien kanssa.

TAIPALSAARI ON NOIN 4 800 ASUKKAAN SAARISTOKUNTA LAPPEENRANNAN NAAPURISSA.
PUOLET KUNNAN PINTA-ALASTA ON SAIMAAN VESISTÖÄ. KESÄLLÄ KUNNAN VÄKILUKU
KOLMINKERTAISTUU KESÄASUKKAIDEN ANSIOSTA.

Saimaanharju-Konstun alueelle
kehitetään uutta biolämpölaitosta.

88 //

THE SWITCH // GREENREALITY NETWORK // 89

THE SWITCHIN JÄRJESTELMÄT TEKEVÄT TUULIENERGIASTA SÄHKÖÄ JA
ALENTAVAT KUSTANNUKSIA MERENKULUSSA JA TEOLLISUUDEN RATKAISUISSA.
Tuuli, aurinko ja meren aallot ovat energialähteitä, joiden
teho vaihtelee jatkuvasti. Uuden teknologian avulla
muuttuvatehoisesta energiasta saadaan käyttökelpoista ja
uusiutuvan energian tuotannosta kannattavaa.

– Ratkaisujamme käytetään eniten tuulivoimaloissa, mut
ta marine ja teollisuuden toimitusten osuus on ollut jo
pitkään kasvussa, kertoo The Switch:n sähkökoneyksikön
johtaja Matti Nikkinen.

Yaskawakonserniin kuuluva The Switch on kehittyneen
voimansiirto ja sähköntuotantoteknologian edelläkävijä,
joka tarjoaa tulevaisuuden sähkökäyttöratkaisuja.

The Switch:n innovatiiviset voimansiirto ja sähkön
tuotantoratkaisut lisäävät voimantuotannon kannat
tavuutta ja vaikuttavat sähkönkäyttöön kustannuksia
alentamalla.

Sen asennuskanta koostuu megawattiluokan
kestomagneettigeneraattori ja tehonmuokkain
paketeista, joita on toimitettu yli 14 gigawattia eri
puolille maailmaa. Yhtiön päätoimialoja ovat tuulivoima,
merenkulkuala ja erikoissovellukset teollisuuteen.

The Switch ei keksinyt kesto
magneettitekniikkaa, mutta toi
sen markkinoiden saataville.

Japanilainen Yaskawakonserni osti The Switchin vuonna
2014, ja tarjoaa yhtiölle mahdollisuuden jatkuvaan tuote
kehitykseen ja innovointiin. Yaskawa Electric Corporation
on maailman johtavia liikkeenhallinnan, robottiauto
maation ja järjestelmäsuunnittelun teknologiatoimittajia.

YASKAWA ENVIRONMENTAL ENERGY / THE SWITCH SUUNNITTELEE
JA VALMISTAA LAPPEENRANNASSA TUOTTEITA KAIKKIIN YHTIÖN
PÄÄTOIMIALOIHIN. YHTIÖN PÄÄKONTTORI SIJAITSEE HELSINGISSÄ
JA TUOTANTOLAITOKSET SUOMESSA LAPPEENRANNASSA
JA VAASASSA. NOIN 98 % TUOTANNOSTA MENEE VIENTIIN.
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TuuliMuukon vuosi
tuotanto riittää 3 000
sähkölämmitteisen
omakotitalon käyttöön.

TUULIMUUKKO TEKEE SÄHKÖÄ RAAKA-AINEESTA,
JOKA ON ILMAISTA EIKÄ LOPU KOSKAAN.
Kesällä 2012 käynnistynyt TuuliMuukko on Etelä-Karjalan
ensimmäinen tuulipuisto. Se tuottaa sähköä seitsemällä
tuuliturbiinilla, joiden teho on yhteensä 21 megawattia.
Kahden puolen Kuutostietä, tuuliolosuhteiltaan otolliselle
mäntykankaalle pystytettyjen turbiinien siivet pyörivät
150 metrin korkeudessa. Ohikulkijat näkevät omin silmin,
miten roottoreiden lavat pyöriessään tuottavat äänet
tömästi uusiutuvaa energiaa. Tuulipuistosta on tullut
suosittu tutustumiskohde.

Tuulipuiston toiminnan esitteleminen aidossa ympäristös
sä on vihreän energian markkinointia parhaimmillaan.
Tuulipuisto saavutti tuotantotavoitteensa jo ensimmäise
nä täytenä toimintavuotenaan. Seitsemän tuulivoimalan
tuottamalla sähköllä voidaan lämmittää vaikkapa 3 000
omakotitaloa.
Tuulivoimalla tuotettua sähköä myy Väre Energia Oy.

TUULIMUUKKO ON LÄHITAPIOLAN TUULIVOIMARAHASTON JA TUULI
SAIMAA OY:N YHTEISESTI OMISTAMA YRITYS. TUULIPUISTON RAKENTA
MISESTA ON VASTANNUT TUULISAIMAA, JOLLA ON M
 ENEILLÄÄN USEITA
TUULIPUISTOHANKKEITA ERI PUOLILLA SUOMEA. TUULISAIMAAN
ERITYISOSAAMISTA ON TUULIVOIMAHANKKEIDEN KEHITYS JA TOTEUTUS.
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UPM KAUKAS VIRITTÄÄ ENERGIA- JA MATERIAALITEHOKKUUDEN HUIPPUUNSA.
UPM Kaukaan maailman monipuolisimmassa metsä
teollisuusintegraatissa jalostetaan vuosittain yli
5 miljoonaa kuutiometriä puuta selluksi, paperiksi,
sahatavaraksi, biopolttoaineiksi, biokemikaaleiksi
ja energiaksi. Koska integraatin toiminta perustuu
korkeaan materiaali ja energiatehokkuuteen, myös
tuotannossa syntyvät sivuaineet hyödynnetään.
Sellunkeiton tähteeksi jäävästä mäntyöljystä on tammi
kuusta 2015 lähtien valmistettu uusiutuvaa dieseliä ja
naftaa. Biojalostamo edustaa materiaalitehokkuuden
huippua ja on lajissaan maailman ensimmäinen.
Sahatavaraksi, paperiksi ja selluksi jalostetuista rungoista
jäävä kuori puolestaan poltetaan biovoimalassa.
Voimalan kattilaan päätyy myös integraatin biologisella
jätevedenpuhdistamolla syntyvä liete.

Kaukaalla toimii maailman
ensimmäinen mäntyöljystä
uusiutuvaa dieseliä ja naftaa
valmistava biojalostamo.

Kaukaan Voima Oy:n biovoimala tuottaa sähköä ja
höyryä koko tehdasalueelle sekä lämpöä ja sähköä
voimalan toisen omistajan, Lappeenrannan Energia
Oy:n, asiakkaille.
Soodakattilan tuottama sähkö ja höyry hyödynnetään
sellutehtaan kuivauslinjoilla ja paperitehtaalla.
– Tuotantomme on tarkkaan integroitua. Tehdasalueen
jätteiden kierrätysaste on 82 prosenttia, ja tuotamme
reilusti yli 90 prosenttia tarvitsemastamme lämpö
energiasta biopolttoaineilla, kertoo tehtaanjohtaja
Vesa Volmari.
UPM Kaukas käyttää lähes kaiken tehdasalueella
tuottamansa vihreän energian omiin tarpeisiinsa.

UPM KAUKAS VALMISTAA LAPPEENRANNASSA SAHATAVARAA, SELLUA,
PAPERIA, ENERGIAA, BIOKEMIKAALEJA, UUSIUTUVAA DIESELIÄ JA
UUSIUTUVAA NAFTAA. TEHDASALUEELLA TOIMIVA BIOVOIMALA TUOTTAA
SÄHKÖÄ JA HÖYRYÄ TEHTAALLE SEKÄ LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ LAPPEENRANNAN
ENERGIALLE. TEHDASALUEELLA TYÖSKENTELEE NOIN 1 000 HENKILÖÄ.
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Virtuaaliset ratkaisut,
asumisen laatu ja kestävä ympäristö
TEOLLISUUDEN TUOTTAVUUDEN ASIANTUNTIJA, VIITACONIN OSMO VIITASAARI SIIRTÄISI
HYVIKSI HAVAITTUJA RATKAISUJA MYÖS KUNTASEKTORILLE JA YKSITYISTALOUKSIIN.
– Virtuaaliteknologian nopea kehittyminen teknisessä
suunnittelussa ja peliteollisuudessa on luonut mittavat
sovellusmarkkinat kaikkeen yhteiskunnalliseen
toimintaan. Virtuaaliteknologioiden avulla on
mahdollista havainnollistaa alati monimutkaistuvia
ympäristöjä.
– ViitaCon on Smart Project Alliance-yritysverkoston
puitteissa toteuttamassa näitä tuottavuutta parantavia
virtuaaliratkaisuja. Liiketoiminnan kehittämisessä sekä
riskien ja omaisuuden hallinnassa alueella ViitaConin
tukena on Magnus Associates-asiantuntijaverkosto.
– Asumisen laatua parantavien ratkaisujen
toteuttamisessa riittää työsarkaa. Langattomat
mittaustekniikat ja virtuaaliset näyttöympäristöt

tarjoavat hyviä mahdollisuuksia asuinolosuhteiden
seuraamiseen. Sisäilman laadun, energian ja veden
kulutuksen seuraaminen kannattaa – tästä hyötyvät sekä
asukkaat että rakennuskanta.
– Asuinrakennuksissa on vielä paljon mahdollisuuksia
korvata öljyn käyttöä ja tuottaa uusiutuvaa energiaa,
parantaa sisäilman laatua ja säästää energiaa, sanoo
Viitasaari.
Kiertotalouden ja ilmastotyön kumppanina toimii LCA
Consulting. Juuri Etelä-Karjalassa on paljon hukkaan
meneviä puolilämpimiä jäte- ja prosessivesiä, joita
voitaisiin hyödyntää myös kasvihuoneviljelyssä. Tämä
parantaisi samalla ruuan tuotannon paikallisuutta ja
omavaraisuutta.

VIITACON ON VUONNA 2017 PERUSTETTU VERKOSTOMAISTA TOIMINTAA
JA OSAAMISTA PAINOTTAVA KONSULTTIYRITYS, JOKA TOIMII UUDELLA
MAALLA JA ETELÄ-KARJALASSA. ALUEIDEN ELINVOIMAISUUDEN JA
KESTÄVÄN KEHITYKSEN, ASUMISEN LAADUN SEKÄ TEOLLISUUDEN
TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN OVAT KESKEISET PALVELUALUEET.
YRITYKSEN YDINOSAAMISTA OVAT ENERGIA JA YMPÄRISTÖ. ASIAKKAITA
OVAT KAUPUNGIT, ASUNTOYHTIÖT SEKÄ ENERGIA- JA PROSESSITEOLLISUUS.

Asumisen energia- ja
sisäilmaratkaisut tarjoavat
rajattomasti mahdollisuuksia
uuteen liiketoimintaan.
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Laaja valikoima
komposiittituotteita.

Me muutamme kierrätykseen
kelpaamattoman muovijätteen
kierrätettäväksi
JOKAINEN WIMAO-TEKNOLOGIALLA VALMISTETTU TUOTE SÄÄSTÄÄ
1–4 KERTAA PAINONSA VERRAN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ
Wimao Oy on teknologian toimittaja sekalaisen muovijätteen
ja muiden vaikeasti kierrätettävien materiaalien kierrätykseen.
Ainutlaatuisen patentoidun teknologiamme avulla voidaan
kierrättää raaka-aineita, joiden hyödyntäminen muilla tekno
logioilla on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Wimaon teknologia
sopii hyvin esimerkiksi sekalaiselle muovijätteelle, tekstiileille
ja erilaisille kuitumateriaaleille, jotka yleensä päätyvät poltet
taviksi tai kaatopaikalle. Teknologiamme sallii myös materiaa
lien yhdistämisen, pitoisuusvaihtelut ja epäpuhtaudet, mikä
yksinkertaistaa raaka-aineiden lajittelua ja esikäsittelyä.
Ensimmäinen tuotantolaitos käynnistyi Lappeenrannassa
vuonna 2019. Uusi, suurempi tuotantolaitos valmistuu
vuonna 2020.
Wimaon teknologian avulla kierrätetty sekalainen muovi
jäte voidaan muuntaa ekologisiksi komposiittituotteiksi.

Teknologia mahdollistaa monipuoliset muotoilumahdolli
suudet lopputuotteille. Teknologiamme avulla valmistetut
tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja vähentävät sekä
jätteen että hiilidioksidipäästöjen määrää. Tuotteita voidaan
käyttää korvaamaan olemassa olevia tuotteita tai kompo
nentteja, jotka on valmistettu muovista, puusta, metallista,
lasikuidusta, kivestä tai betonista.
Wimaon liiketoimintaan kuuluvat projektitoimitukset ja
tuotantoteknologian lisensointi. Teknologian toimitukseen
sisältyy kaikki prosessissa tarvittavat laitteet raaka-aineen
käsittelystä käyttövalmiin tuotteen valmistukseen. Kestävän
kehityksen mukaisella teknologialla on hyvin pieni vesi- ja
hiilijalanjälki. Wimao toimittaa laadukkaat ja automatisoidut
tuotantolinjat sekalaisen muovijätteen kierrätykseen. Tuo
tantolinjan takaisinmaksuaika on noin kolme vuotta.

WIMAO OY ON TEKNOLOGIAN TOIMITTAJA SEKALAISEN MUOVIJÄTTEEN JA MUIDEN
VAIKEASTI KIERRÄTETTÄVIEN MATERIAALIEN KIERRÄTYKSEEN. WIMAO OY MYY JA
LISENSIOI PATENTOITUA KIERRÄTYSTEKNOLOGIAA. LISÄKSI WIMAO OY SUUNNITTELEE
JA VALMISTAA KOMPOSIITTITUOTTEITA LAPPEENRANNAN TEHTAALLAAN.
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Merkittävä osa rakentamisesta tehdään nykyisin jo
suunnittelupöydillä ennen projektia. Tässä vaiheessa
tehdään rakennuksen ekologisuuden kannalta
tärkeimmät valinnat. Myös rakennuksen oikealla käytöllä
voidaan vaikuttaa sen elinkaareen. Rakentaminen on eri
ammattialojen tiimityötä ja yhteensovittamista.
– Nykyään rakennukset ovat täynnä tekniikkaa ja
automaatiota, joita pitää osata käyttää oikein. Myös
toiminta tiloissa muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tarvitaan siis
asiakkaiden iholla elävää hankeprosessia ja tulevaisuuden
tarpeita ennakoivaa teknistä osaamista, kuvailee WSP
Finland Oy:n projektipäällikkö Mika Sutinen.
WSP Finland Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii
lähes kaikilla yhteiskunnan osaalueilla. Lappeenrannassa
toiminta keskittyy rakentamiseen liittyvään palveluketjuun:
suunnitteluun, rakennuttamiseen, työmaavalvontaan ja
kiinteistöjen käytönaikaisiin palveluihin.
WSP ohjaa ja valvoo asiakkaiden rakennushankkeiden
toteuttamista alusta loppuun hyödyntäen Terve talo
toimintamallia. Se lähtee tavoitteiden asettelusta

ja päättyy valmiin rakennuksen vastaanottoon sekä
oikeanlaisen käytön varmistamiseen. Tavoitteena on
käyttäjälle terveellinen ja turvallinen kiinteistö.
– Arvioimme tehtyjä ratkaisuja vaihe vaiheelta, jotta ne
toimivat siinä ympäristössä, mihin ne on suunniteltu.
Näin varmistamme sen, että rakentaminen tapahtuu
kerralla oikein, rakennuksen käyttöönotto on hallittu
ja että rakennus toimii sisustettunakin oikein, sanoo
Lappeenrannan yksikön päällikkö Jouni Hirvonen.
Hirvosen mukaan onnistuneen projektin edellytys on
tiivis kumppanuus asiakkaan kanssa. Tuloksena syntyy
asiakkaalle tuotettua lisäarvoa. Tähän päästään toimimalla
ihmislähtöisesti.
– On äärimmäisen tärkeää, että olemme lähellä asiakasta ja
pääsemme sisään asiakkaan prosesseihin. Vain sillä tavalla
voimme ymmärtää, mitä rakennukselta vaaditaan ja mitä
asiakas todella tarvitsee. Se vaatii läsnäoloa ja henkistä
kumppanuutta – se on meidän tapamme toimia.
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Tarjoamme asiakkaiden iholla
elävää hankeprosessia ja tule
vaisuuden tarpeita ennakoivaa
teknistä osaamista.
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