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Oilon 
• Energia- ja ympäristöteknologian perheyritys.  
• Valmistaa ja markkinoi muun muassa polttimia 

ja polttojärjestelmiä nestemäisille ja 
kaasumaisille polttoaineille, kiinteistö- ja 
teollisuusmaalämpöpumppuja sekä 
teollisuuden kylmäratkaisuja.  

• Tuotantoa Suomessa ja Kiinassa, 
myyntikonttoreita Kiinassa, Venäjällä ja 
Brasiliassa, jälleenmyyjiä yli 30 maassa.  

• Liikevaihdosta yli 60 prosenttia ulkomaisista 
toiminnoista. 

•  www.oilon.com 
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Oilonin tuotteilla päästöt kuriin Kiinassa  

• Oilon on toiminut maailman kärkitasolla kaasun 
poltossa syntyvien typpioksidipäästöjen 
alentamiseksi. 

• Oilon on kyennyt vähentämään poltossa syntyvien 
typenoksidien päästöjä 60 prosenttia muutaman 
viime vuoden aikana.  

• Tässä kehitystyössä TEKES on ollut Oilonille tärkeä 
kumppani. 

• Oilon toimitti Pekingiin 83 kaasupoltinta, joiden 
yhteinen teho on lähes 2000 MW. 

•  Kaupan arvo on yli viisi miljoonaa euroa. 
• Projektilla kasvatetaan ympäristöystävällisen 

kaukolämmön osuutta Pekingissä vaihtamalla hiili 
kaasuun. 
– hiilidioksidipäästöt vähenivät Pekingissä 40 

prosenttia, hiukkaspäästöt poistuivat kokonaan. 
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Ultrax 
Kuva: Oilon 
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• Beijing District Heating Company ja Oilon International Oy 
palkittiin Shanghaissa marraskuussa 2012 suomalaisella 
CleanDesign Award -palkinnoilla. 

• Oilonin toimittamalla tekniikalla toteutettavat kaukolämpö-
laitokset vähentävät hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla ja 
hiukkaspäästöjä 10 000 tonnilla vuodessa.   
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Oilonin tuotteilla päästöt kuriin Kiinassa  

Low NOx -poltin 
GP-1600 ME 
Kuva: Oilon 
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• Oilonin tuotteet ovat parantaneet ilmanlaatua 
Kiinassa. Ympäristöystävällisen kaukolämmön 
osuus on lisääntynyt. 

• Polttimilla on onnistuttu vähentämään poltossa 
syntyvien typenoksidien päästöjä 60 prosenttia 
muutaman viime vuoden aikana.  

• Case-tapauksessa hiilidioksidipäästöt  
vähenevät 40 prosenttia ja hiukkaspäästöt 
poistuvat kokonaan. 

• Oilonille marraskuussa 2012 suomalainen 
CleanDesign Award -palkinto. Oilonin tekniikalla 
toteutettava voimala vähentää 
hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla ja 
hiukkaspäästöjä 10 000 tonnilla vuodessa.   
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