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Puhdasta energiaa  
tuotannon sivuvirroista 

Antti Kokko kertoo STEP Oy:n toimistolta löytyvien lasipurkkien pitävän sisällään erilaisia energianlähteenä käytettäviä materiaaleja. 

S uomen Teollisuuden Ener-
giapalvelut - STEP Oy:n 
toimistosta löytyy pitkä 
rivi lasipurkkeja ikkunan-

vierustalta. Purkkien sisällöt kerto-
vat energiaratkaisujen moninaisuu-
desta, sillä niiden sisältä löytyy eri-
laisia energianlähteenä käytettäviä 
materiaaleja, kuten vaikka viljan 
kuorta tai puupellettejä. STEP toi-
mittaa asiakkailleen vuosittain noin 
700 GWh:n verran energiaa. Lähes 
90 prosenttia tuotetusta energiasta 
on CO2 -vapaata. 

– Kun asiakkaan energiatarvetta 
lähdetään selvittämään, pyritään 
analysoimaan koko tuotantoproses-
si, jotta saamme kuvan todellisesta 
tarpeesta. Emme etsi ratkaisua pel-
kästään energian tuottamiseen puh-
taasti, vaan myös energiatehokkuu-
den parantamiseen, STEP:in myyn-
nistä ja asiakkuuksista vastaava joh-
taja Antti Kokko kertoo. 

Kokko ottaa käteensä yhden la-
sipurkeista, jonka sisällä on ohran 
kuorta. Hän kertoo esimerkin Altian 
Koskenkorvan tehtaasta, jossa STEP 

operoi ja kunnossapitää energiatuo-
tantolaitoksia. Altian tuotantopro-
sessista syntyy sivuvirtana ohran 
kuorta, jota ei aiemmin kyetty käsit-
telemään tehokkaasti. Nyt uuden, 
vuonna 2014 valmistuneen biohöy-
rykattilalaitoksen ansiosta Altian si-
vuvirrat hyödynnetään kokonaan 
energiantuotannossa. Ratkaisulla 
saavutettu energiantuotannon CO2 
-päästövähennys vastaa jopa 160 
miljoonan kilometrin autolla ajoa.

– Vastaavaa ei Suomessa tässä 
mittakaavassa ollut aiemmin toteu-

tettu. Nyt myös muilla tuotantolai-
toksilla on ollut kiinnostusta hyö-
dyntää tarkemmin agrobiomasso-
ja. Altialla päästiin ratkaisun myö-
tä eroon turpeen käytöstä energian-
lähteenä. Turve on samalla tavalla 
neitseellinen polttoaine kuin öljy tai 
hiili, joten siitä irrottautuminen on 
järkevää.

Hukkalämpö talteen
Käyttämällä tuotannon sivutuot-
teena syntyvää materiaalia on mah-
dollisuus päästä riippumattomaksi 
polttoaineen hinnan heilahteluista 
ja saada toimintaan sitä kautta tur-
vaa ja ennustettavuutta. Sama kos-
kee hukkalämpöä, josta koostuu yli 
puolet STEP:in energiaratkaisuista. 

Esimerkiksi Harjavallan Suurteol-
lisuuspuistossa STEP operoi puis-
ton energiajärjestelmää, joka perus-
tuu hukkaenergian maksimaaliseen 
hyödyntämiseen ja jakeluun. Yh-
teistyö on alkanut jo vuonna 1999. 

Hukkaenergian hyödyntämisen 
esteenä ovat monesti kohtaanto-on-
gelmat. Lämpöä kyllä löytyy, mut-
ta sen hyödyntäjää ei. Harjavallas-
sa tämä onnistuttiin ratkaisemaan 
siten, että Bolidenin kuparinsula-
ton tuotannossa syntyvää lämpöä ja 
höyryä toimitetaan samalla alueella 
toimivalle Nornickel -nikkelinjalos-
tuslaitokselle. Höyryn lisäksi STEP 
toimittaa paineilmaa ja täyssuolan-
poistettua vettä teollisuusalueelle 
sekä kaukolämpöä teollisuusalueel-
le ja Harjavallan kaupungille. 

Energiatehokkuus kasvuun
STEP on kahden energia-alan toimi-
jan, kansainvälisen Veolian ja Pori 
Energian omistama yritys. STEP:in 
erottaa muista energia-alan toimi-
joista poikkeava lähtökohta. Riip-
pumattomuus polttoaineiden tuo-
tannosta kannustaa aidosti korvaa-
maan neitseellisten polttoaineiden 
käyttöä ja kasvattamaan energiate-
hokkuutta. Tämä vaatii koko teolli-
sen prosessin ymmärrystä. 

– Toimintamme onnistuminen 
on kiinni siitä, kuinka hyvin asia-
kas menestyy. Meidän on kyettä-
vä tuomaan kustannustehokkaita 
ratkaisuja, jotka samalla säästävät 
energiaa. Resurssitehokkuus ja kier-
totalous ovat toimintamme ydin.

Kokko kuvaa teollisuuden toi-
minnan muuttuneen ratkaisevas-
ti viime vuosina. Taustalla on pait-
si energian hinta, myös muutos sii-
nä, kuinka hiilijalanjälkeä ja energi-
ankulutusta seurataan ja raportoi-
daan. Myös kuluttajat ovat alkaneet 
seurata yritysten energiaratkaisuja.

– Jos yritys voi sanoa, ettei tuo-
tannossaan käytä lainkaan fossiili-
sia polttoaineita, se on valtava etu 
markkinoinnissa. Näen että tietoi-
sessa kuluttamisessa on tapahtunut 
selvä muutos ja nämä asiat ovat mo-
nien päätösten takana.

Teollisuuden sivuvirtoina 
syntyy materiaalia, jota 
on mahdollista käyttää 
energiantuotannossa. 
Energian suhteen oma-
varaisuuteen pääseminen 
edellyttää kuitenkin vah-
vaa teknologiaosaamista.
 
teksti anna gustafsson 
kuva juha arvid helminen

“
Saavutettu  
päästövähennys 
vastaa jopa 160  
miljoonaa autolla  
ajettua kilometriä. 


