WOIKOSKI

Todellisen kiertotalouden lähteellä:

LISÄARVOA NEITSEELLISTEN
POLTTOAINEIDEN
KORVAAMISESTA
Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy
toimittaa asiakkaittensa tarpeisiin höyryä ja lämpöä
omistajiensa Pori Energian ja Veolia-konsernin teknisen
huippuosaamisen avulla.

INNOVOI JA INVESTOI
Kotimainen kaasualan erikoisosaaja Oy Woikoski
Ab jatkaa mittavia investointeja, tiivistää
asiakasyhteistyötä ja kehittää uutta liiketoimintaa.

S

uomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n strategisiin ratkaisuihin lukeutuu muun muassa asiakkaan
energiaomavaraisuuden ja riippumattomuuden kasvattaminen. Asiakasta autetaan tuomalla lisää ennakoitavuutta kustannuksiin. STEPin pääomistajan, Veolia-konsernin ratkaisupohjalla
ja teknisellä huippuosaamisella on tässä merkittävä rooli.
”Kaiken keskiössä on asiakkaittemme tuotantoprosesseissa syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen. Jotta prosessi onnistuisi tyydyttävällä tavalla, se vaatii erityistä huippuosaamista laiteteknisellä
puolella, jotta esimerkiksi agrobiomassojen osuutta voidaan merkittävästi kasvattaa. Tämä tukee myös asiakkaan tavoitetta jätteettömästä tehtaasta”, myyntipäällikkö Antti Kokko sanoo.
Veolian huippuosaamisen ja käytössä olevan teknologian ansiosta Kokon mukaan Altia Oyj:n Koskenkorvan tehdas on saavuttanut asetetut tavoitteet energiaomavaraisuuden, turpeen käytön
vähentämisen ja myös kustannustehokkuuden suhteen.
”Kiitos Veolian maailmanlaajuisen kokemuksen vastaavista
sovelluksista eri biohöyrykattila-teknologioissaan, operoimallamme Altian Koskenkorvan tehtaan biohöyrylaitoksella voidaan
käyttää sataprosenttisesti agrobiomassoja. Haketta laitoksella
käytetään poikkeustilanteissa. Tällä tavalla erotumme selkeästi
kilpailijoistamme.”
”Haluamme korvata asiakkaittemme neitseellisiä polttoainelähteitä. Puun poltto on mielekästä aina silloin, kun se toimii jonkun prosessin sivuvirtana. Puusta
jäävät tähteet, jotka eivät
kelpaa primääriseen
jalostustarpeeseen,
täytyy voida hyödyntää
energiana ja siinä
kohtaa voimme
palvella
asiakastamme
erittäin tehokkaasti”,
Antti
Kokko korostaa.

■

Suomen
Teollisuuden Energiapalvelut
– STEP Oy:n myyntipäällikkö Antti Kokko luottaa omistajiensa
tukeen ja Veolia-konsernin huippuosaamiseen.
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Varatoimitusjohtaja Sari Palmberg ja toimitusjohtaja
Clas Palmberg tekevät rohkeita toimialojen rajat ylittäviä
avauksia, kun ne tuovat lisäarvoa konsernille.

Y

rityksen historian suurin investointi, Kokkolan ilmakaasutehdas, valmistui neljä vuotta sitten. Investoinnit
jatkuvat lähivuosina eri puolilla maata.
”Kokkolan-tehdas nosti meidät varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kaikille suomalaisasiakkaille. Investoinnit pitävät hereillä
jatkossakin”, sanoo toimitusjohtaja Clas Palmberg, joka luotsaa
myös kansainvälistä kaasunvalmistajien kattojärjestö IOMAa.
Woikoski on tuonut palvelunsa jo satojen asiakkaidensa
toimitilojen yhteyteen. Tärkeimpiin asiakkaisiin kuuluu teollisuusyrityksiä, sairaaloita, laboratorioita ja elintarvikevalmistajia. Asiakasyhteistyötä tiivistää myös uusi toiminnanohjausjärjestelmä. ”Helpotamme asiakkaidemme elämää
mahdollistajana ja arvontuottajana.”
Yrityksen markkinointi ja henkilöstöjohtaminen ovat
saaneet lisää osaajia, ja henkilöstökoulutus on laajaa.
”Haluamme lisätä henkilöstömme elämänlaatua.” Mäntyharjulla sijaitsevan 136-vuotiaan yrityksen historiaan voi tutustua kesäisin tehdasmuseokierroksilla.
Seitsemän kilometrin päässä pääkonttorista yrityksen vieraita ja matkailijoita palvelee moderni matkailukeskus ravintola-,
majoitus- ja kauneudenhoitopalveluineen. Sieltä löytyy niin automuseo kuin maan monipuolisin kuntoutuskeskus hevosille.
”Avaamme pian maailman laajimman cryo-keskuksen,
jossa on omat kylmähoitolaitteet ihmisille, koirille ja hevosille. Hevosille ei vastaavaa ole muualla Euroopassa”, varatoimitusjohtaja Sari Palmberg kuvaa. ■
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