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Maailman suurin teräsyhtiö ArcelorMittal investoi puhtaaseen 
energiantuotantoon Bosnia Hertsegovinassa 
- KPA Unicon, ArcelorMittal, Finnfund ja Zenican kaupunki 
perustavat yhdessä voimalaitosyhtiön  
 
KPA Unicon suunnittelee ja toimittaa voimalaitoksen Zenican kaupunkiin Bosnia 
Herzegovinaan ArcelorMittalin terästehtaalle. Laitoksen höyryntuotantokapasiteetti 
tulee olemaan 150 t/h (37 bar, 420°C). Lisäksi KPA Unicon toimittaa redundanttisen 
Plantsys -järjestelmän osana voimalaitoskokonaisuutta sekä käyttö- ja 
ylläpitopalveluita varmistamaan energiantuotannon korkean käytettävyyden ja 
toimivuuden. Laitoksen konsepti on suunniteltu yhteistyössä kroatialaisen Eco Consult 
d.o.o:n kanssa. 
 
"Tämä on meille merkittävä saavutus ja askel suuntaan, missä teemme aloitteita, jotka 
tuottavat arvoa kumppaneillemme. Zenicassa yhteisyrityksen kautta luomme ja 
toteutamme puhtaan energian ratkaisun yhdessä asiakkaamme ja 
yhteistyökumppaniemme kanssa. Uudistamme ArcelorMittalin olemassa olevia 
energiantuotantojärjestelmiä puhtaammalla teknologialla hyödyntäen polttoaineena 
terästehtaan koksi- ja masuunikaasuja, mikä takaa merkittävän päästöjen 
vähentämisen ja varmuuden lämmöntuotantoon”, kertoo Jukka-Pekka Kovanen, KPA 
Unicon Group Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. 
 
"Uuden laitoksen käyttöönotto tulee parantamaan elinoloja merkittävästi 
päästövähennyksien kautta. Asiakkaamme voi korvata kaupungissa sijaitsevan, yhden 
Bosnian suurimmista hiilivoimalaitoksista uudella voimalaitoksella. On erittäin 
kiehtovaa ja merkityksellistä olla osaltamme rakentamassa Zenicalle puhtaampaa 
elinympäristöä", Jukka-Pekka Kovanen jatkaa. 
 
Zenican uusi laitos tulee monelta osin vastaamaan  EU:n parhaita käytäntöjä ja 
päästönormeja. Nykyiset kattilat käyttävät polttoaineena hiiltä, mikä on suurin lähde 
laitoksen tuottamille rikkipäästöille. Uuden laitoksen myötä päästöt vähenevät 
merkittävästi.  Käyttöönoton jälkeen vuonna 2020 laitos tulee tuottamaan Zenican 
kaupungin kaukolämpöenergian sekä merkittävän osan ArcelorMittalin terästehtaan 
tarvitsemasta energiasta.  

"Kehitysrahoittajana haluamme edistää puhtaan energian tuotantoa ja kiertotaloutta. 
KPA Uniconin, Zenican kaupungin ja ArcelorMittalin kanssa olemme luoneet mallin, 
jonka tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa sekä ihmisten elinympäristöä sekä 
samalla taata energiantuotanto alueen tarpeisiin", korostaa Tuomas Suurpää,  
rahoituspäällikkö, Finnfund. 

”Toimintaamme ohjaa elämänfilosofia. Jokaisessa hankkeessamme pidämme 
mielessä, että meidän on tarjottava sosiaalisesti vastuullisia, kestäviä, 
ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita projekteja. Ensimmäinen tekemämme 
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projekti ArcelorMittal Zenicassa oli höyryjärjestelmien energiatehokkuuden 
parantaminen. Nyt olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet jatkaa antamalla oman 
panoksemme tähän erittäin vastuullisen ja puhtaan projektin kehittämiseen 
ArcelorMittalille sekä sekä Zenican ja Bosnia Hertsegovinan kansalle”, kertoo Eco 
Consultin perustaja Goran Pavlovic.  

ArcelorMittal 

ArcelorMittal on maailman johtava teräs- ja kaivosyhtiö. Turvallisen ja kestävän 
teräksen tuotannon ohjaamana, ArcelorMittal on laatuterästuotteiden johtava 
toimittaja kaikilla suurilla markkina-alueilla, mukaanlukien autoteollisuus, 
rakentaminen, taloustarvikkeet ja pakkaukset. ArcelorMittal toimii 60 maassa ja sillä 
on tuotantolaitoksia 18 maassa. https://corporate.arcelormittal.com/ 

 

Finnfund 

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja ammattimainen vaikuttavuussijoittaja. 
Rakennamme kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin 
yrityksiin kehitysmaissa. Sijoitamme vuosittain 150-200 miljoonaa euroa 20-30 projektiin, 
painottaen uusiutuvaa energiaa, metsätaloutta, maataloutta ja rahoitusalaa. 
Yhteensä Finnfundin sijoitukset ja sijoituspäätökset ovat noin 700 miljoonaa euroa, 
puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on noin 80 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa 
www.finnfund.fi  

 

KPA Unicon 

Olemme suomalainen perheyhtiö ja jo vuodesta 1990 olemme olleet puhtaan, 
uudistuvan energian edistäjä ja puolestapuhuja. Luomme ja toteutamme puhtaan 
energian ratkaisuja. Uudistamme olemassa olevia energiatuotantojärjestelmiä 
puhtaalla teknologialla. Vuorovaikutamme tarjoamalla energiatuottajien työtä 
uudistavia digitaalisia työkaluja. Johdamme keskustelua puhtaan energian puolesta ja 
teemme aloitteita, jotka tuottavat arvoa kumppaneillemme. I 
Yhtiömme päätoimipaikka on Pieksämäellä ja työllistämme noin 250 energia-alan 
ammattilaista.  http://www.kpaunicon.fi/fi/etusivu 

Eco Consult 

Eco Consult on nopeasti kasvava kroatialainen insinööri- ja konsulttiyritys, jonka 
tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää kestäviä ja energiatehokkaita 
ratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla. www.ecoconsult.hr  

Lisätietoja antaa: 

Mikko Marttala, rahoitusjohtaja, KPA Unicon, puh.  +358 50 365 9677, 
mikko.marttala@kpaunicon.com  
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