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Kestävyys, uusiutuvan energian lähteet 
ja energiatehokkuus ovat tärkeitä 
aiheita tämän päivän keskusteluissa. 
Energiatehokkuuden paraneminen 
luo mahdollisuuksia lisätä paikallisen 
talouden kasvua.  Nämä ovat 
elinkeinoelämän perusedellytyksiä, 
joita kehitämme alueella. 

Lapuan kaupunki on uusiutuvan 
energiateknologian keskittymä 
Etelä-Pohjanmaalla. Yrityksemme 
tukevat kestävää kehitystä 
suunnittelemalla tuotteita sekä 
palveluja uusiutuvan energian 
tuotannon tarpeisiin ja edistämällä 
energiatehokkuutta.

Kärkiyritystemme tuotteita:
• biopolttoaineita hyödyntävät 

lämpölaitokset
• maalämpölämmitysjärjestelmät
• mäntätoimiset painevaraajat 

tuulivoimateollisuudelle, 
aurinkoenergiateollisuudelle ja 
aaltovoimasovelluksiin 

KPA Unicon on suomalainen yhtiö, joka on ollut puhtaan, 
uusiutuvan energian puolestapuhuja jo vuodesta 1990. KPA 
Unicon luo ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja 
ympäri maailman. Se myös uudistaa olemassa olevia tuo-
tantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä 
teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisil-
la digitaalisilla työkaluilla. Yhtiön tavoitteena on johtaa kes-
kustelua puhtaan energian puolesta ja tuottaa lisäarvoa sen 
kumppaneille. Yhtiön päätoimipaikka on Pieksämäellä ja se 
työllistää noin 210 energia-alan ammattilaista kahdeksas-
sa eri maassa.

KPA Unicon on osa Partnera-liiketoimintakonsernia, joka luo 
toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. 
Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market 
Finland -markkinapaikalla.

Yritys: KPA Unicon
Verkkosivut: www.kpaunicon.fi
Sähköposti: info@kpaunicon.com
Puh.: 020 774 9200

Lapuan Saha Oy on korkealuokkaiseen havusahatavaraan 
keskittynyt keskisuuri sahalaitos, joka sijaitsee Suomen laa-
dullisesti parhaalla havupuualueella. Sahan vuosituotanto on 
90 000 m3, josta noin 70 % on kuusta ja 30 % mäntyä.

Lapuan Saha Oy on keskittynyt terveoksaisiin laatuihin 
yhdistettynä erikoiskuivaukseen. Päämarkkinat ovat Kau-
koidässä, Keski-Euroopassa ja Baltian maissa.

Lapuan Saha tuottaa sivutuotteinaan selluhaketta, lämmit-
yshaketta, kuorta sekä sahanpurua, joista pääosa käytetään 
paikallisesti Pohjanmaan alueella. Lisäksi tuotamme kauko-
lämpöä Lapuan kaupungin kaukolämpöverkkoon.

Lapuan Saha Oy tarjoaa bioenergiaa eri muodoissaan ja on
tunnettu korkealuokkaisesta laadusta sekä luotettavuudes-
ta.

Yritys: Lapuan Saha Oy
Verkkosivut: www.lapuansaha.fi
Sähköposti: office@lapuansaha.fi
Puh.: 040 566 0443



Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy on osa kotimaista 
perheyritystä Oilon Groupia. 

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy on alansa vanhin maa-
lämpöpumppujen valmistaja Suomessa 40 vuoden kokemuk-
sella. Oilon Groupin tarina lämmitysratkaisuissa ulottuu yli 
60 vuoden päähän. Pitkä historiamme selittää vahvan ase-
maamme Suomen johtavien lämmitysteknologiayritysten 
joukossa. 

Nykyinen lämpöpumppujen valikoimamme kattaa erilaiset 
energiatehokkaat maalämpö- ja maaviilennysratkaisut oma-
kotitaloista suuriin kiinteistöihin.

Yritys: Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Verkkosivut: www.oilonlampoassa.fi
Puh.: 03 85 761

Hydroll Oy valmistaa mäntätoimisia painevaraajia (tilavuu-
deltaan 0,1 – 100 litraa).

Paineakkuja käytetään osana hydraulijärjestelmää esimer-
kiksi tasaamaan painevaihteluja ja varastoimaan energiaa.

Muun muassa tuuliturbiinissa painevaraajia käytetään ener-
giatehokkuuden parantamiseen sekä kriittisenä osana hätä-
järjestelmiä.

Painevaraajia käytetään yleisesti myös liikkuvien työkonei-
den jousituksissa mm. etukuormaajissa.

Tehtaalta valmistuu vuosittain yli 40 000 mäntätoimista pai-
nevaraajaa, jotka toimitetaan asiakkaille ympäri maailman.

Yritys: Hydroll Oy
Verkkosivut: www.hydroll.com
Sähköposti: info@hydroll.com
Puh.: 020 765 7900

BIOMASSAPOLTTOLAITTEET

Veljekset Ala-Talkkari Oy on ympäristöystävällisten
biomassalämmitysjärjestelmien asiantuntija, jolla on lähes 
70 vuoden kokemus alalta. Yhtiön pääkonttori ja tehdas 
sijaitsevat Lapuan Hellanmaassa, Etelä-Pohjanmaalla.
 
Yhtiö valmistaa päätuotteenaan biomassapolttolaitteita, 
kuten kattiloita sekä konttirakenteisia lämmityslaitoksia.

Lämmitysjärjestelmät soveltuvat omakotitalon lämmittämi-
sestä suurten kiinteistöjen, kuten maatilojen ja teollisuusra-
kennusten lämmitykseen.
 
Ala-Talkkari sosiaalisessa mediassa: Facebook, LinkedIn, 
YouTube & Instagram.

Yritys: Veljekset Ala-Talkkari Oy
Verkkosivut: www.ala-talkkari.fi
Sähköposti: asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi
Puh.: 06 433 6333

Valmet on maailman johtava 
prosessiteknologian, auto-
maatioratkaisujen ja palve-
lujen toimittaja ja kehittäjä 
sellu-, paperi- ja energiateol-
lisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiak-
kaidemme palvelussa. 

Kehitämme ja toimitamme kilpailukykyisesti prosessitek-
nologiaa, automaatiota ja palveluita energiateollisuuteen. 
Energiaratkaisumme ovat: leijukerroskattilat, kaasuttimet, 
voimalaitokset, integroidut pyrolyysilaitokset, ilmansuojelu-
laitteet, automaatioratkaisut seka laaja valikoima palveluita.
12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee 
lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menes-
tyksen edistämiseen.

Yritys: Valmet 
verkkosivut: www.valmet.com/fi/tuotteet/ 
 energiatuotanto/
Puh.: 010 672 0000

WWW.LAPUA.FI



Lapualla on tutkitusti kunnallisiin palveluihin tyytyväiset asuk-
kaat, joiden turvallisuuden tunne on vahva. Monipuoliset asu-
misen vaihtoehdot, laadukas varhaiskasvatus, uudet koulut ja 
ympärivuotinen laaja vapaa-ajan palvelutarjonta ovat avaimia 
turvalliseen tulevaisuuteen.

Mahdotonta ei olekaan!
Tiimimme on hyvä neuvomaan ja vielä parempi kuuntelemaan.

Aidon kiinnostuksen ja avoimen keskustelun kautta pyrimme 
tunnistamaan tilanteet ja tarpeet, joita yrittäjät ja yritykset eivät 
ehkä vielä itsekään tienneet olevan olemassa.

Toimitusjohtaja Matti-Pekka Dahlgren
Toimitilat ja tontit sekä yritysten sijoittuminen ja kehittäminen
sähköposti: matti-pekka.dahlgren@investlapua.fi
puh.: 044 438 4015

Kehityspäällikkö Jouko Vuolle
Yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut
sähköposti: jouko.vuolle@investlapua.fi
puh.: 044 438 4050

Valtuustontie 8, 62100 Lapua
puh. 06 438 4111  |  www.lapua.fi

Poutuntie 8, ovi B, 62100 Lapua  |  www.investlapua.fi

WWW.LAPUA.FI

Thermopolis Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka on erikois-
tunut uusiutuvan energian-, energiatehokkuuden- ja kestävän 
kehityksen edistämiseen.

Yrityksen strategisia tavoitteita ovat:
• Uusiutuvan energian käytön sekä 

omavaraisuuden lisääminen alueella
• Kestävän kehityksen ja innovaatiotoiminnan edistäminen
• Ympäristöystävällisten energiaratkaisuiden 

sekä säästötavoitteiden jakaminen
• Energiateollisuuden toimintaedellytysten 

parantaminen alueella

Yritys tarjoaa monipuolisia konsultointi- ja koulutuspalveluja jul-
kisyhteisöille, yrityksille ja yksityishenkilöille. Tavoitteita ediste-
tään myös monipuolisella hanke- ja kehittämistoiminnalla koti-
maassa ja kansainvälisesti.

Yritys on perustettu vuonna 2006 ja on voittoa tavoittelematon 
ja jakamaton kehitysyhtiö.

Yritys: Thermopolis Oy
Verkkosivut:	 www.thermopolis.fi
Sähköposti: 	 info@thermopolis.fi
Puh.: 06 433 1290
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