
 

Jo vuodesta 1990 KPA Unicon on ollut puhtaan, uudistuvan energian 
edistäjä ja puolestapuhuja.

Luomme ja toteutamme puhtaan energian ratkaisuja.
Uudistamme olemassa olevia energiatuotantojärjestelmiä 
puhtaammalla teknologialla.
Vuorovaikutamme tarjoamalla energiatuottajien työtä uudistavia 
digitaalisia työkaluja.
Johdamme keskustelua puhtaan energian puolesta ja teemme 
aloitteita, jotka tuottavat arvoa kumppaneillemme.

Energy
for

good.
What ś Up
KPA Unicon?

Uskomme puhtaaseen 
energiantuotantoon. 

Siksi teemme osamme sen 
puolesta.
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Interact

Lead

Puhtaan energian ratkaisut

Biomassa & Jäte
Kaasumaiset & 
Nestemäiset
Lämmöntalteenotto

Puhtaan energian uudistukset laitoksiin
Tehokkuus 
Päästöjen hallinta
Elinkaaripalvelut

Digitaaliset oivallukset ja työkalut PlantSys ®

Uusien aloitteiden edistäminen ja johtaminen
Kapasiteettia Palveluna
Käyttö & huolto
Asiantuntijuus

Meidän ydinosaamisemme

Liiketoimintamme perusta nojaa ympäristöarvoihin ja puhtaaseen energiaan. Toimitamme 
maailmanlaajuisesti ratkaisuja puhtaan energian tuotantoon ja yli 30 toimintavuotemme 
aikana olemme nousseet maailmalla arvostetuksi toimijaksi. Suunnittelemme, rakennamme 
ja toimitamme lämpö- ja voimalaitoksia, lisäksi tuotamme käyttö- ja huoltopalveluita ja 
toimimme tiettyjen laitosten osaomistajana.

Fortum, Kivenlahti, Espoo 
Unicon Renefluid 49 MW

Haapajärven Lämpö Oy
Haapaajärvi, Suomi

Unicon Renefluid 20 MW

Danone Nutricia,  
Aucland, Balclutha, Uusi-Seelanti

Unicon Renefluid 20 MW

ArcelorMittal Zenica,  
Zenica, Bosnia ja Herzegovina
Unicon SF, DeSox-laitos 150 th



Tehokkuus 
Päästöjen hallinta
Elinkaaripalvelut

Kapasiteettia Palveluna
Käyttö & huolto
Asiantuntijuus

Miksi KPA Unicon?
Tule mukaan suunnittelemaan, rakentamaan ja toimittamaan puhtaan energian ratkaisuja 
ympäri maailmaa!

√ Olet mukana luomassa maailmasta puhtaampaa paikkaa elää
√ Pääset oppimaan ja tutustumaan suomalaiseen teknologiaan näköalapaikalta

Yliopisto-opiskelijalla ja vastavalmistuneella on monta vaihtoehtoista reittiä!

√ KESÄTYÖT: Toimintamme on monipuolista ja kesätyötehtäviä on tarjolla tuotannosta 
ostoreskontran hoitoon. Moni jatkaa meillä kesätyön jälkeen opinnäytetyöntekijänä!

√ OPINNÄYTE-/LOPPUTYÖ-/DIPLOMITYÖ: Olipa termi mikä tahansa, meillä on tarjolla 
mahdollisuus tehdä lopputyö uusiutuviin energiaratkaisuihin, laatuun, teknologiaan tai 
vaikkapa talouteen liittyen. Hakea voit ympäri vuoden.

√ AVOINNA OLEVAN TYÖPAIKAN HAKEMINEN: Opintojen loppuvaiheessa olevan kannattaa 
hakea avoinna olevia työpaikkojamme. Vastavalmistuneet ja kokeneemmat työntekijät ovat 
mielestämme hyvä yhtälö!

 √ AVOIN HAKEMUS: Voit jättää meille myös avoimen hakemuksen!

Toimintaamme ohjaa
Empatia 
Paikallisuus / Ymmärrys / Kekseliäisyys / Läpinäkyvyys

Ymmärrys / Tiedostaminen 
Ympäristöstä / Yhteisöstä / Tulevaisuudesta / Toimintatavoista

Intohimo 
Ratkaisuihin / Laatuun / Vastuullisuuteen / Kehitykseen

Tutustu 
tuotteisiimme

Tutustu 
verkkosivuihimme

https://www.youtube.com/@Enercosys
https://www.youtube.com/@Enercosys
https://www.kpaunicon.com/
https://www.kpaunicon.com/


kesätyömahdollisuuksia

Hae 
kesätöitä

Jätä avoin 
hakemus

Hae 
lopputyö- / 

diplomityöpaik-
kaa

Lue lisää 
urasivuilta

Meillä on tarjolla monipuolisia

Tärkeitä päivämääriä:
• Hakuaika on 18.1. - 19.3.2023 
• Haastattelut 31.1. - 30.4.2023
• Valinnat viimeistään 5.5.2023 menessä

• Taloustiimissä
• Hankintatiimissä
• Valvomossa
• Huollossa
• Tuotannon työnjohdossa

Laita hakemus!
Nopea nappaa paikan

Lisätietoja urasivuilla

https://careers.kpaunicon.com/avoimet-tyopaikat/
https://careers.kpaunicon.com/avoimet-tyopaikat/
https://ats.talentadore.com/apply/avoin-hakemus/ZOgxMZ
https://ats.talentadore.com/apply/avoin-hakemus/ZOgxMZ
https://careers.kpaunicon.com/opiskelijat/
https://careers.kpaunicon.com/opiskelijat/
https://careers.kpaunicon.com/opiskelijat/
https://careers.kpaunicon.com/opiskelijat/
https://careers.kpaunicon.com/
https://careers.kpaunicon.com/

