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Muovipakkaukselle uusi elämä
Suomalaiset lajittelevat 
muovipakkauksia yhä 
ahkerammin. Muovin- 
keräyspaikkojen määrä 
on kasvanut, mutta EU:n 
asettaman jätedirektiivin 
myötä tavoitteet tulevat 
lähivuosina kovenemaan.  

teksti anna gustafsson 
kuva suomen uusiomuovi

K otitalouksien pakkaus-
muovin kerääminen on 
Suomessa vielä varsin 
uutta. Keräys alkoi vas-

ta kolme vuotta sitten, mutta suo-
malaiset ovat tarttuneet lajitteluun 
reippaasti. Tällä hetkellä kaikista 
muovipakkauksista kiertää jo 30 
prosenttia. 

Tavoite tulee kuitenkin kiristy-
mään melkoisesti lähivuosina, sillä 
EU:n jätedirektiivimuutosten myö-
tä markkinoilla olevista muovipak-
kauksista pitäisi kierrättää puolet 
vuonna 2025. Kierrätystavoite ko-
venee 55 prosenttiin vuonna 2030. 
Asetettu tavoite on kova, mutta oi-
keita ratkaisuja on jo tehty, kertoo 

Muovipakkauksen tie jätteestä uudeksi tuotteeksi alkaa lajittelusta – kuluttajalla on erittäin tärkeä tehtävä muovipakkausten kierrätyksessä. 

Suomen Uusiomuovin kehitysjoh-
taja Peter Rasmussen. 

Suomen Uusiomuovi vastaa yli 
2500 muovipakkausten tuottajan 
– pakkaajan tai pakatun tuotteen 
maahantuojan – tuottajavastuun 
toteutuksesta, eli pakkausten jäte-
huollosta ja hyötykäytöstä.

– Kierrätystavoitteen kiristymi-
nen on ollut tiedossa jo pitkään, jo-
ten olemme ehtineet varautua sii-
hen esimerkiksi laajentamalla muo-
vinkeräyspisteiden kattavuutta.

Tarvitaan yhteistyötä 
Suomen Uusiomuovi on käynnis-
tänyt POLKU 2025 -ohjelman, jos-
sa hahmotellaan seuraavia edistys-
askelia muovin kierrätyksen tehos-
tamiseksi. Rasmussen toteaa, että 
yhtä, nopeaa ratkaisua muovikier-
ron tehostamiseen ei ole, vaan ko-
konaisuudessa tarvitaan kaikkien 
osapuolien yhteistyötä. Iso paino 
laitetaan kuluttajaviestintään.

– Jos kuluttaja ei lajittele muo-
vista pakkausjätettä ja toimita sitä 
keräyspisteisiin, ei ole mitään mitä 
kierrättää. Kuluttajalla on erittäin  
tärkeä tehtävä, Rasmussen kertoo.

Kierrättämisen lisäksi kuluttajat 
voivat vaikuttaa ostamalla kierrä-
tysmuovista valmistettuja tuotteita.

Rasmussen korostaa myös pak-

kausten valmistajien ja pakkaajien 
osallistumista. EU:n muovistrategi-
an mukaan vuonna 2030 EU-alueel-
la olisi käytössä vain kierrätyskel-
poisia tai vaihtehtoisesti uudelleen-
käytettäviä pakkauksia. Tämä oli-
si hyvä huomioida jo pakkausten 
suunnittelussa, samalla kun mie-
titään pakkauksen muitakin omi-
naisuuksia. Suomen Uusiomuovi 
on julkaissut kierrätyskelpoisen 
pakkauksen suunnitteluoppaan 
helpottamaan yritysten pakkaus-
mateeriaaleihin liittyviä valintoja.

Suomessa muovipakkausten 
tuottajavastuu on kirjattu lakiin, 
ja kuluttajilla on sen mukaan oi-
keus toimittaa muovipakkaukset 
ilmaiseksi keräyspisteisiin. Kerä-
yksen tehostuessa jokaisessa 4000 
asukkaan kunnassa tulee alkuvuo-

desta olemaan vähintään yksi ke-
räyspiste. Suomen Uusiomuovi ot-
taa vastaan myös yritysten kierrä-
tyskelpoista muovijätettä yli 60 
vastaanottoterminaalissa ympäri 
maata. Yritysten pakkausjätteen 
kierrätyksen lisäämiseen Suo-
men Uusiomuovi panostaa palk-
kaamalla kierrätysvalmentajan.  

Kiinteistökeräys lisääntyy
Jotta EU:n asettamaan 50 prosen-
tin muovin kierrätystavoitteeseen 
voidaan päästä, täytyy kiinteistö-
keräyksen lisääntyä edelleen, jot-
ta kierrätettävää muovimateriaalia 
kertyy riittävästi.

Suomen Uusiomuovi ottaa vas-
taan sekä kierrättää myös kiinteis-
tökeräyksellä lajiteltua pakkaus-
muovijätettä, vaikka ei olekaan 
vastuussa keräyksen järjestämi-
sestä. Monissa kaupungeissa eko-
pisteiden sijoittelua estää tilanpuu-
te, joten kuluttajille on helpompaa 
viedä muovijäte kotipihan keräys-
pisteeseen –  samaan tapaan kuin 
esimerkiksi metallin, lasin ja kar-
tongin lajittelu nykyisin sujuu. 

– Silti tämän lisäksi tulevaisuu-
dessa tullaan tarvitsemaan myös 
sekajätteen lajittelua koneellises-
ti, jotta sieltäkin saadaan kerättyä 
kierrätyskelpoinen muovi talteen, 

kuvailee Rasmussen. 
Kaikki kotitalouksien keräysas-

tioihin viety muovi kuljetetaan For-
tumin laitokselle Riihimäelle. Siel-
lä eri muovilaadut erotellaan toisis-
taan ja puhdistetaan. Muovijalosta-
mossa kierrätysmuovista valmiste-
taan pieniä muovirakeita, joita voi-
daan myydä eteenpäin uusien muo-
vituotteiden valmistukseen. 

Pakkausjätemuovi saa uuden 
olomuodon esimerkiksi muovi-
kasseina, jätesäkkeinä, muoviput-
kina, tiskiharjan varressa tai vaik-
kapa kastelukannussa. Kierrätyk-
seen kelpaamaton jäte hyödynne-
tään energian ja  kaukolämmön val-
mistuksessa. 

Uusiomuovissa on vielä pal-
jon hyödyntämätöntä potentiaa-
lia. Euroopassa kierrätetyn muo-
vin kysyntä on noin kuusi prosent-
tia kaikesta muovista. Rasmussen 
suhtautuu kuitenkin tuleviin muo-
vihaasteisiin toiveikkaasti.

– Toimimme kiertotalouden kes-
kiössä ja kysyntämme alan asian-
tuntijana on kasvanut. Muovin 
kierrätyksessä tapahtuu nyt paljon, 
ja on mielenkiintoista olla mukana 
kehittämässä uusia, innovatiivisia  
ratkaisuja, jotka tulevat lisäämään 
muovipakkausten kierrätystä en-
tisestään, Rasmussen vakuuttaa. 

%
 

50on EU:n asettama 
kierrätystavoite 
muoville vuodelle 
2025. 

YSTÄVÄNI KERTOI  osallistuneensa kes-
kusteluun, jossa väiteltiin kummat ovat 
vahvemmat: markkinavoimat vai luonnon-
voimat. Kummallekin vaihtoehdolle löytyy 
erittäin hyviä perusteluja. Tammikuussa Sir 
Richard Attenborough esitelmöi Davosissa 
todeten, että ihmisen vaikutus maapalloon 
on niin suuri, että olemme siirtyneet vii-
meisen kymmenen tuhannen vuoden ajan 
vallinneesta stabiilista  
holoseeni-aikakaudesta  
– jota hän kutsui Eede-
nin puutarhaksi – uu-
teen antroposeeni-aika-
kauteen, jossa ihmises-
tä on tullut maapallon 
geologista tilaa muutta-
va voima. Olemme läm-
mittäneet maapalloa jo 
yli 1 °C asteen ja saaneet 
aikaan joukkosukupuu-
ton. Näillä perusteilla 
voisi todeta markkina-
voimien voittaneen.

TOISAALTA myös luon- 
nonvoimat ovat vahvistuneet, ja olem-
me sen itsekin jo kokeneet lämpö- ja kyl-
myysaaltoina, voimistuneina myrskyinä, 
tulvina ja biologisina muutoksina, jotka 
ovat heikentäneet luonnon elämää ylläpi-
täviä prosesseja. Holoseeni-aikakauden sta-
biilit luonnonkierrot, joiden varaan ihmis-
kunnan nykymuotoinen elämä on muotou-
tunut, ovat muuttumassa. Emme tiedä tu-
lemmeko selviämään tulevista muutoksis-
ta, jos ne kasvavat liian suuriksi. Maapallo 
kyllä selviää ja elämä jatkuu, mutta emme 
tiedä miten ihmiskunnan käy. 

NYT ON  yhdestoista hetki valjastaa mark-
kinavoimat toimimaan ilmaston ja luonnon 
kannalta oikein päin. Rajallisille resursseil-
le, kuten hiilidioksidille ilmakehässä, pitää 
asettaa kiintiöt, joita ei ylitetä ja hinta, joka 
vastaa haitan negatiivista vaikutusta. Tänä 
päivänä vain noin viidenneksellä kasvihuo-
nekaasupäästöistä on jonkinlainen hinta. 
Hiilidioksidin talteenottoa ja suuren hiilija-

lanjäljen korvaavia vähähiili-
siä tai kiertotalousmateriaa-
leja kehittävät yritykset eivät 
tällä hetkellä saa riittävää ta-
loudellista hyötyä. Jos ilma-
kehän käyttäminen ilmaise-
na tai lähes ilmaisena kaato-
paikkana saa jatkua ja hiilen 
poistosta ei makseta, mark-
kinavoimat eivät voi toimia 
oikein. Niillä ei ole keppiä 
haitallisesta toiminnasta ei-
kä porkkanaa hyödyllisestä. 

CLIMATE  Leadership Coali-
tion kehittää systeemisiä rat-
kaisuja ilmastonmuutoksen 

hillintään. Ehdotamme, että EU ensimmäi-
senä suurena toimijana asettaisi kiintiön 
kasvihuonekaasupäästöilleen ja hyödyn-
täisi päästökauppaa kustannustehokkaiden 
päästövähennys- ja nieluratkaisujen toteut-
tamiseen. Lisäksi edistämme hiilijalanjäljen 
mukaan ottamista julkisiin hankintoihin ja 
kansalaisten vähähiilisten valintojen tuke-
mista. Keinot luovat markkinoita vähähiili-
sille ratkaisuille ja kääntävät markkinavoi-
mat oikeaan suuntaan. Holoseeni on kenties 
vielä pelastettavissa, mutta nyt vaaditaan 
suurimittakaavaisia toimia välittömästi.

Jouni Keronen
Toiminnanjohtaja 
Climate Leadership Coalition

Puheenvuoro 

YM
PÄRISTÖN

YS
TÄVÄ

PUUTARHA-
LANNOITE

HY
ÖDYTYM

PÄRISTÖN

VASTUSTA ILMASTONMUUTOSTA!

LU
O

NN
ONVAROJEN

SÄ

ÄS
TÄMINEN

 Raaka-aineista 
80% on kierrätys-

materiaalia

Kotipuutarhan 
kierrätyslannoite

Haluamme 
kukintaa vain 
puutarhaan, 

ei Itämereen!

Kukoistava kotipuutarha on ekoteko, 
koska kasvit sitovat 

juurillaan hiiltä maahan.

Säästää
luonnon-

varoja

Ei 
eläinperäisiä
raaka-aineita

Puhtaasti 
kasvisperäinen 

lannoite

Tuem
me Itämeren su

oje
lu

a

Suomalainen 
keksintö 

SOILFOOD 
muokkaa 

kierrätetyt ravin-
teet kasveille 

sopiviksi.

Kotipuutarha 
kasvaa ja 
kukoistaa

 tasapainossa 
ympäristön 

kanssa

GreenCare.fi  #ympäristönystävä

GreencareSuomi

GreencareSuomi

GreencareSuomi



MAINOSLIITE ILMASTOILMASTO MAINOSLIITE

n  0504   n

Vastuullinen kohde  
eläkesijoittajan salkkuun 

Vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskelan mukaan eläkeyhtiö Varman tavoitteena on keventää sijoitustensa hiilijalanjälkeä. 

V astuullisuus kuuluu 
työeläkevakuutusyhtiö 
Varman strategiaan ja 
arvoihin. Sijoittamises-

sa vastuullisuus näkyy kohteiden 
valinnassa sekä sisäisten proses-
sien sujuvuutena ja avoimuutena.

– Vastuullisuus edellyttää oikeita 
valintoja. Ilmasto on vastuullisessa 
sijoittamisessa yksi tärkeä ja tunnis-
tettu teema. Varma on edelläkävijä 
siinä, miten eläkesijoitussalkun hii-
lijalanjälkeä seurataan ja kevenne-
tään, kertoo Varman vastuullisen si-

joittamisen johtaja Hanna Kaskela.
Varman tehtävänä on sijoittaa 

eläkemaksuna saatuja varoja. Yri-
tyksen sijoitusten arvo oli syyskuus-
sa 2018 lähes 47 miljardia euroa.

Eläkesijoittaja voi valinnoillaan 
vaikuttaa ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseen. Varma ei esimerkiksi 
sijoita lainkaan hiilikaivoksiin, ei-
kä sellaisiin sähköyhtiöihin, joiden 
tuotannosta yli kolmannes perus-
tuu kivihiileen. Yritys edellyttää 
omistamiltaan yhtiöiltä raportoin-
tia siitä, millaisia vaikutuksia ilmas-

tonmuutoksella on yhtiöiden liike-
toimintaan nyt ja tulevaisuudessa.

Varman tavoitteena on ollut ke-
ventää sijoitustensa hiilijalanjälkeä 
noteeratuissa osakesijoituksissa 25, 
noteeratuissa yrityslainasijoituksis-
sa 15 ja kiinteistösijoituksissa 15 pro-
senttia vuoteen 2020 mennessä. Ta-
voitteet on saavutettu etuajassa.  

Vuonna 2017 yritys ryhtyi sijoit-
tamaan Green Bond -joukkovelka-
kirjoihin, jotka korvamerkitään ym-
päristöystävällisiin investointeihin.

– Lisäksi kestävän kehityksen 

teemasalkussa on yrityksiä, joi-
den liiketoiminta hyötyy ilmaston-
muutoksesta ja jotka ovat valmiita 
muuttamaan toimintaansa vähähii-
lisemmäksi ja vähäriskisemmäksi.

Kestäviä valintoja
Ilmastonmuutos on herättänyt mo-
net yritykset muuttamaan toimin-
taansa. Puhtaisiin energianlähtei-
siin ja kestävän kehityksen proses-
seihin siirtyneet yritykset ovat yhä 
useammin sijoittajien suosiossa. Pi-
kavoittoja ei ole luvassa, mutta sen 
sijaan tällaiseen kohteeseen sijoit-
taminen on pidemmällä aikavälillä 
tuottoisa investointi. 

– Olemme kehittämässä seuran-
nan siihen, miten ilmastoystävälli-
siä yritykset ovat. Erilaiset tunnus-
luvut kertovat, mihin suuntaan ol-
laan menossa – miten esimerkik-
si sähköntuotanto ja logistiikka on 
järjestetty tai miten yritys toimii il-
mastonmuutoksen torjunnassa suh-
teessa toimialaan, Kaskela kuvailee.

Seurantajärjestelmän kautta voi-
daan arvioida, mikä eri omaisuusla-
jien arvo on tulevaisuudessa.

– Pitää ajatella tulevaisuuden 
kassavirtoja. Teknologista kehitys-
tä uusiutuvissa energiamuodoissa 
on vaikea ennustaa, koska regulaa-
tio eli säätely ja julkinen keskustelu 
niiden ympärillä on poukkoilevaa.

Seurannan avulla tunnistetaan 
ne yritykset, jotka tekevät aidosti 
muutoksia.

– On paljon yrityksiä, jotka teke-
vät vastuulliset muutoksensa vähin 
äänin. Toisaalta on juhlapuheiden 
pitäjiä, joiden yritykset myös teke-
vät kestäviä ratkaisuja.

Alueellisia eroja
Globaalisti alueelliset erot näkyvät 
esimerkiksi energiamuodon valin-
nassa, koska olosuhteet eri puolil-
la maailmaa ovat erilaiset.

– Kun Etelä-Euroopassa, lähem-
pänä päiväntasaajaa tai Kalifornias-
sa aurinkovoiman hyödyntäminen 
on luontevaa ja helposti perustelta-
vissa oleva energianlähde, niin Poh-
jois-Amerikassa Teksasissa on pää-
dytty rakentamaan tuulivoimaloita.

Erot näkyvät toimialojenkin vä-
lillä, jopa niiden sisällä. Erilaiset uu-
siutuvien energiamuotojen toimit-
tajat hyötyvät, kun aurinkopanee-
leja ja tuulivoimaloita rakennetaan.

– Logistiikassa positiivinen vai-
kutus näkyy yrityksissä, jotka val-
mistavat vähäpäästöisiä kulkuneu-
voja tai tuottavat raaka-ainetta säh-
köautojen akkuihin.

Ilmaston lämpeneminen aiheut-
taa säiden ääri-ilmiöitä. Talvisateet 
aiheuttavat ongelmia kiinteistöalal-
le, ja kuivasta kesästä seurasi mo-
nenlaisia vaikeuksia. 

Inhimillisen kärsimyksen ohella 
ilmastonmuutos tuo valtavia kus-
tannuksia yhteiskunnalle. 

– Vuoden 2018 luonnonkatastro-
fien vaikutukset olivat 160 miljar-
dia dollaria, josta vakuutettuna oli 
noin puolet, Kaskela kertoo. 

Eläkesijoittajalla on  
paljon mahdollisuuksia 
vaikuttaa ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseen. 
Kestäviin ratkaisuihin  
nojaava pörssiyritys on 
mielenkiintoinen kohde  
sijoittajan salkkuun. 

teksti outi rantala 
kuva joona raevuori

“
Vastuullisuus 
edellyttää oikeita 
valintoja. 

Tampereen kaupunki 
etsii nyt kumppanikseen 
yrityksiä sekä yhteisöjä, 
jotka toteuttavat visiota 
täysin hiilineutraalista  
kaupungista vuoteen 
2030 mennessä. 

teksti virpi ekholm 
kuvat eino ansio 

kuva tampereen kaupunki 

T ampereen kaupungilla 
on kunnianhimoinen ta-
voite: se haluaa olla hii-
lineutraali vuoteen 2030 

mennessä. Tämä tarkoittaa, että 
kaupunki tuottaa silloin ilmakehään 
vain sen verran hiilidioksidipäästö-
jä kuin se pystyy sitomaan.

Tampereelle rakennettavan kau-
punginosan, Hiedanrannan, tavoi-
te on vielä tätäkin korkeampi: kau-
punginosan halutaan sitovan hiiltä 
jopa enemmän kuin sitä vapautuu.

Vaikka asetetut tavoitteet ovat 
kovia, ne ovat Tampereen pormes-
tari Lauri Lylyn mukaan realistisia.

– Olen vakuuttunut, että pää-
semme näihin tavoitteisiin. Se edel-
lyttää kuitenkin pitkäjänteistä työ-
tä, jota pitää tehdä kaupungin jo-
kaisella sektorilla, Lyly kiteyttää.

Käytännössä Tampereen kau-
pungin tulisi vähentää kasvihuo-
nepäästöjään ainakin 80 prosent-
tia vuodesta 1990. Erityisesti vä-
hennykset kohdistuvat kaukoläm-

mön tuotantoon ja tieliikenteeseen. 
Lisäksi kaupungissa lisätään hiili-
nieluja, kuten metsän kasvua, kau-
punkivihreää ja puurakentamista.

Samalla kaupungin väkiluvun 
odotetaan kasvavan roimasti. Kau-
pungin kasvun ja ilmastotavoittei-
den yhdistäminen on haastavaa, 
mutta ei mahdotonta.

– 1990-luvun alusta kaupungin 
väkiluku on kasvanut 25 prosent-
tia, mutta hiilipäästöt ovat vähen-
tyneet 25 prosenttia. Tämä antaa 

uskoa siihen, että ratkaisuja löytyy 
varmasti, Lyly huomauttaa.

Uusiutuvaa energiaa 
Monia isoja ratkaisuja on kaupun-
gissa jo tehtykin.

Uudet asuinalueet kaavoitetaan 
Tampereella pääosin joukkoliiken-
neyhteyksien varrelle. Raitiovau-
nukiskoja rakennetaan kaupungis-
sa täyttä vauhtia, ja myös lähijuna-
liikennettä edistetään.

Tampereen Sähkölaitos on in-
vestoinut merkittävästi uusiutu-
vaan energiaan. Naistenlahden 
kakkosvoimala on tarkoitus uudis-
taa vuonna 2020, jonka jälkeen voi-
malassa voidaan tuottaa sähköä ja 
lämpöä 100-prosenttisesti biopolt-
toaineilla.

Tampereen Nekalaan ryhdy-
tään tänä vuonna rakentamaan 
geotermisen energian tuotantolai-
tosta, mikä tarkoittaa 6-7 kilomet-
rin lämpökaivon poraamista kallio- 
perään. Tarastenjärvelle puolestaan 
avattiin viime kesänä aurinkopuis-
to, jossa 480 aurinkopaneelia tuot-
taa asukkaille uusiutuvaa, puhdas-
ta energiaa.

Megahankkeiden rinnalla tarvi-
taan myös pieniä, jokapäiväisiä il-
mastotekoja. Niihin kannustetaan 
jokaista kaupunkilaista.

– Itse pyrin aina kävelemään ko-
kouspaikkojen välillä keskustan 
alueella, pormestari paljastaa.

Lisää kumppaneita tarvitaan
Kaikkia tarvittavia ratkaisuja kau-
pungilla ei ole valmiina. Niiden ke-
hittämiseen tarvitaan kumppanik-
si yrityksiä ja yhteisöjä.

– Kaupunki ei voi itse keksiä kaik-
kea, eikä meillä ole resursseja kaik-
kea toteuttaakaan. Pyrimmekin tar-
joamaan yrityksille alustan, jonka 
pohjalta ne voivat rakentaa käytän-
nön ratkaisuja, Lyly kuvailee.

Erinomainen esimerkki tästä on 
Hiedanrannan uusi biohiilijalosta-
mo, jolle Tampere on tarjonnut ke-
hitysympäristön.

Biohiilen tuotanto sitoo tehok-
kaasti hiilidioksidia, ja sivutuot-
teena syntyy lämpöä, jota syöte-
tään kaupungin kaukolämpöverk-
koon. Lopputuotetta, biohiiltä, voi-
daan käyttää esimerkiksi ympäris-
tön puhdistamiseen ja kasvien kas-
vun parantamiseen.

Pormestari Lauri Lyly ja Hiedanrannan kehitysohjelman johtaja Reijo Väliharju uskovat, että muutos ei tule itsestään, vaan se pitää uskaltaa tehdä.  

Hiilineutraali tulevaisuus 
saavutetaan yhteistyöllä 

Hiedanranta perustuu kestäviin ja älykkäisiin ratkaisuihin, jotka helpottavat sen asukkaiden arkea.

TAMPEREELLE on syntymässä uu-
si, 25 000 asukkaan kaupunginosa 
Hiedanranta, joka sijaitsee entisellä 
teollisuusalueella. Alue on Näsijär-
ven rannalla, sujuvan raitiotiemat-
kan ja hyvien yhteyksien päässä 
keskustasta.

Hiedanrantaa tehdään kunnian-
himoisesti yhdessä sen asukkaiden, 
yritysten ja yhteisöjen kanssa. Sa-
malla uusi kaupunginosa voi toi-
mia uusien ideoiden laboratoriona.

– Täällä voimme kokeilla ja kehit-
tää täysin uudenlaisia asioita, joi-
ta voidaan myöhemmin hyödyntää 
muualla kaupungissa, kertoo Hie-

danrannan kehitysohjelman johta-
ja Reijo Väliharju.

Hiedanrannassa toimii jo useita 
innovatiivisia yrityksiä, jotka ke-
hittävät tulevaisuuden ekologisia 
teknologioita sekä muita kestäviä 
ratkaisuja, kuten biohiilijalostamo 
Carbofex Oy, vertikaaliviljelyä ke-
hittävä Evergreen Farm Oy ja kuiva-
käymälöihin erikoistunut Digi-Toi-
let Systems Oy.

– Kun käyt kulttuuritila Kuivaa-
mon wc:ssä, ravinteita käytetään 
viereisessä kasvihuoneessa ruoan 
tuotantoon. Tämä on todellista 
kiertotaloutta, Väliharju hymyilee.

Hiedanranta uusien 
ideoiden laboratoriona  
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A lajärvellä Hoiskon ky-
lässä toimivalla CLT 
Finland Oy:llä, tutum-
min HOISKO:lla on sel-

vä agenda. Yritys haluaa taistella 
ilmastonmuutosta ja ympäristön 
kuormittumista vastaan vastuul-
lisella puurakentamisella. HOIS-
KO valmistaa VTT:n sertifioimia 
HOISKO CLT -tila- ja suurelement-
tejä, joista syntyy ekologisia, pitkä-
ikäisiä ja terveitä omakoti- ja puu-
kerrostaloja.

Projektipäällikkö Maarit Liikalan 
mukaan CLT-levy on ristiinlaminoi-
tua massiivipuutta, josta voidaan 
valmistaa painumattomia ja tiiviitä 
puurakenteita. Levyn puukerrokset 
liimataan toisiinsa ympäristöystä-
vällisellä polyuretaaniliimalla, jo-
ka mahdollistaa puun hengittävyy-
den. Suomen olosuhteissa 240 mil-
lin vahvuinen CLT-seinärakenne ei 
tarvitse lisäeristystä. Jos halutaan 
rakentaa ohuempia seiniä, lisäeris-
tys voidaan toteuttaa esimerkiksi 

CLT-rakentaminen 
on ilmastoteko

puukuitueristeellä. 
Liikala kertoo ympäristöarvojen 

näkyvän kaikessa HOISKO:n toimin-
nassa raaka-aineen valinnasta ko-
ko toimitusketjun loppuun saakka. 

– Käytämme vain PEFC-sertifioi-
duissa lähialueen metsissä kasva-
nutta, tiheäsyistä puuta. Jokaisen 
kaadetun puun tilalle istutetaan uu-
si taimi. Tuotantolinjamme on te-
hokas ja pystyy hyödyntämään raa-
ka-aineen tehokkaasti. Tuotannos-
ta syntyvä ylijäämä hyödynnetään 
100-prosenttisesti, esimerkiksi tuo-
tantomme energialähteenä.

Pieni hiilijalanjälki
Liikala muistuttaa myös, että puu 
on maailman ekologisin rakennus-
materiaali. Kasvaessaan puu sitoo 
hiiltä, ja hiilivarastot ovat suuret 
vielä silloinkin, kun puusta on ra-
kentunut talo. Kuutio CLT-levyä si-
sältää 676 kiloa hiilidioksidia. Myös 
puun työstäminen tuottaa muita ra-
kennusmateriaaleja pienemmän 

hiilijalanjäljen.
– CLT-talojen käyttöikä on vähin-

tään yli 100 vuotta. Tämänkin jäl-
keen elementit voi vielä kierrättää.

Parantaa sisäilman laatua
Ekologisuutensa lisäksi puu on ra-
kennusmateriaalina myös turval-
linen ja terveellinen. Puu tasapai-
nottaa luonnostaan lämmön- ja kos-
teudenvaihteluita, joten puutalon 
sisäilman laatu on paras mahdol-
linen. Puu materiaalina myös rau-
hoittaa ja vähentää stressiä.

– HOISKO CLT on tällä hetkel-
lä ainoa kotimainen massiivipuu-
rakennustuote, jolla on rakennus-
tuotteen M1-tunnus. Siitä ei tule 
sisäilmaan lainkaan kemikaaleja. 
Koska rakennustyöt tontilla suju-
vat nopeasti, rakenteet eivät pääse 
myöskään kastumaan ja pilaantu-
maan. Asumisturvallisuutta paran-
taa myös CLT-rakenteen vankkuus, 
stabiilius ja paloturvallisuus.

Vuonna 2015 perustettu CLT Fin-
land Oy aikoo laajentaa tuotanto-
linjaansa. Sen myötä CLT-levyjen 

vuosituotantokapasiteetti kasvaa 
40 000m:sta 70 000 m:iin. Yrityk-
sen tavoitteena on nousta Suomen 
CLT-markkinajohtajaksi vuoteen 
2020 mennessä.

Projektipäällikkö Maarit Liikalan (oik.) mukaan asiakkaat voivat tilata HOISKO CLT -talon avaimet käteen 
-toteutuksena HOISKO:n valtakunnallisen kumppaniverkoston kautta. 

Ristiinlaminoiduista CLT-levyistä syntyy ympäristöys-
tävällisiä, turvallisia ja terveellisiä massiivipuutaloja. 
Yksi kuutio HOISKO CLT-levyä pystyy sitomaan vajaat 
700 kiloa hiilidioksidia.
teksti tuomas i. lehtonen kuva clt finland 

“
Kaadetun puun  
tilalle istutetaan 
uusi taimi. 

Kaikkien eri toimialojen  
yritykset voivat hyötyä 
ympäristöasioiden ja 
kiertotalouden osaami-
sesta. Parhaimmillaan 
ympäristöosaaminen  
lisää yrityksen tehok-
kuutta ja tuottavuutta.  

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori

K estävä kehitys, kiertota-
lous ja ympäristöä sääs-
tävät ratkaisut ovat tul-
leet jäädäkseen, ja osaa-

miselle on jatkuvasti enemmän ky-
syntää. Muutos niin kuluttajien kuin 
yritystenkin asenteessa on selvä.

Näin sanoo Kaisa Annala, Suo-
men ympäristöopisto Syklin yritys- 
ja urapalvelujen koulutuskoordi-
naattori. Ilmastonmuutos ja muut 
akuutit ympäristöhuolet ovat he-
rättäneet ihmiset miettimään kulu-
tusvalintojaan. Yrityksille on syn-
tynyt tarve edistää hyvää tulevai-
suutta ja toimia kestävästi. 

– Uuteen Kiertotalouden ja ympä-
ristömuutoksen osaaja -koulutuk-
seemme haettiin vilkkaasti. Myös 

yritykset ovat olleet kiinnostuneita 
teemojen asiantuntijoista. Jos yritys 
ei huomioi kestävän kehityksen nä-
kökulmaa toiminnassaan, sitä saate-
taan tänä päivänä jo paheksua.

Järkevää liiketoimintaa
Ympäristöalan ammattitaidolla on 
monella alalla iso merkitys. Työnte-
kijät pystyvät vaikuttamaan oman 
osaamisensa kautta yrityksen ta-
paan ottaa ympäristökysymykset 
huomioon toiminnassaan. Yrityk-
set puolestaan voivat vahvistaa kes-
tävän kehityksen osaamista hankki-
malla lisäkoulutusta henkilöstölle.

– SYKLI kehittää työelämää kes-
tävän kehityksen ja vastuullisuu-
den suuntaan, kuvaa kestävän ke-
hityksen ja johtamisen koulutus-
päällikkö Heli-Maija Nevala. 

Ympäristöalan koulutuksesta 
hyötyvät kaikki. Yrityksille toimi-
minen kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti on osa järke-
vää liiketoimintaa. 

– Esimerkiksi ruoka-alan yrityk-
sessä hävikkiruoan vähentäminen 
on tärkeää. Kiinteistönhoidon alal-
la rakennuksen kunnosta huolehti-
minen ehkäisee kosteusvaurioita.  

Työuralle uutta suuntaa
Koulutuskalenterista löytyy niin 
tutkintoon johtavaa koulutusta 

kuin täydennyskoulutustakin, työ-
elämän tarpeisiin ja uran eri vaihei-
siin. Syklissä voi opiskella ympäris-
töalan ammattitutkintoon ja ympä-
ristöalan erikoisammattitutkintoon 
tähtääviä opintoja. Ympäristöalan 
erikoisammattitutkinnon osaamis- 
aloja ovat esimerkiksi resurssite-
hokkuus ja ympäristökasvatus.

Ympäristöosaaminen voi avata 
uusia ovia työelämässä ja valmis-
taa uuteen uraan. 

– Oman ammattitaidon myymi-
sellä on suuri merkitys. Kun tunnis-
taa mitä osaamista itsellä on, siitä on 
myös helpompi kertoa muille.

Ympäristöosaamisella  
tehokkuutta ja tuottavuutta 

Koulutuskoordinaattori Kaisa Annala ja koulutuspäällikkö Heli-Maija 
Nevala innostavat ympäristöalan ja kiertotalouden pariin. 

M aailman kasvavat 
kaupungit ja teolli-
suuden toimijat tar-
vitsevat konkreetti-

sia vastauksia kasvavien jäteongel-
miensa selättämiseen sekä ilmaston 
kuormituksen vähentämiseen. Suo-
malainen BMH Technology vastaa 
haasteeseen toimittamalla maail- 
malle kierrätyspolttoainetta valmis-
tavia TYRANNOSAURUS®-laitoksia 
ja kiinteän puupohjaisen biopoltto-
aineen käsittelyjärjestelmiä.

– Biomassapuolelta meillä on 
usean vuosikymmenen kokemus, 
mutta 2000-luvun alussa aloimme 
panostaa myös jäteperäisiin clean- 
tech-ratkaisuihin, jotka korvaavat 

Kaupunkien ja teollisuuden 
synnyttämä jätemäärä on 
suuri haaste maapallolle. 
Tänä vuonna 90-vuotista
taivaltaan juhliva rauma- 
lainen BMH Technology 
on vahvasti mukana ilmas- 
totalkoissa.

teksti joonas ranta 
kuva pekka leino

fossiilisia polttoaineita. Takaisin ei 
ole katsottu, toteaa BMH Techno-
logyn toimitusjohtaja Mikko Osara.

Yritys työllistää tällä hetkellä lä-
hes 160 ihmistä neljässä eri maas-
sa. Suomessa henkilöstöä työsken-
telee Raumalla, Porissa ja Tampe-
reella. Puolan, Kiinan ja Ruotsin 
tytäryhtiöt tukevat toimintaa ul-
komailla.

Kaupunkien synnyttämän jät-
teen käsittelyyn tarkoitetuille rat-
kaisuille on kysyntää kehittyvillä 
markkinoilla. BMH Technology toi-
mittaa laitoksiaan globaalisti. Esi-
merkiksi Taiwaniin rakennetaan 
parhaillaan maan ensimmäistä 
suuren mittakaavan kierrätyspolt-
toainelaitosta ja Espanjaan tuleval-
le voimalaitokselle maailman suu-
rinta metsäperäisen biopolttoai-
neen murskauslaitosta sekä polt-
toaineenkäsittelyjärjestelmää.

Yrityksen asiakaskunta toimii jä-
tehuollossa, energiantuotannossa 
ja prosessiteollisuudessa, joille kes-
tävät ratkaisut ovat toiminnan elin- 
ehto. Tyypillinen laitos jalostaa yli 
200 000 ihmisen vuotuisen seka-
jätteen kierrätyspolttoaineeksi.

– BMH Technologyn tarjoamien 
ratkaisujen tuottamat säästöt hiili-
dioksidipäästöissä vuodesta 1980 
tähän päivään vastaavat noin 182 

miljoonaa lentomatkaa maailman 
ympäri, Osara hahmottaa.

Hirmuliskon voimalla
TYRANNOSAURUS® haukkaa pala-
sen jätesaalistaan. Kyse ei ole kui-
tenkaan hirmuliskoelokuvan koh-
tauksesta, vaan BMH Technologyn 
murskaimesta. Maailmalla tuotan-
tolinjoja on tällä hetkellä jo yli 70. 

Osara hahmottaa lopputuotetta 
käyntikortillaan. Suurin piirtein sen 
kokoisia, SRF-kierrätyspolttoainee-
na käytettäviä paloja BMH Techno-
logyn TYRANNOSAURUS®-laitok-
set tuottavat. SRF on EU:n standar-

Mikko Osara aloitti BMH:n toimitusjohtajana viime vuoden heinäkuussa. 

doima kierrätyspolttoaine, jolla on 
esimerkiksi hiileen verrattuna hy-
vä lämpöarvo, mutta merkittäväs-
ti pienemmät hiilidioksidipäästöt.

TYRANNOSAURUS®-murskain 
on teollisen mittakaavan kone, joka 
käsittelee kaikenlaista jätettä. Lai-
te erottelee jätteestä uusiokäyttöön 
muun muassa arvokkaat kierrätet-
tävät komponentit, kuten alumii-
nin ja muut metallit. Laitoksiin voi 
yhdistää myös muovin erottelun.

– Yksittäisen koneen sijaan  
TYRANNOSAURUS® on automaatti-
sesti toimiva, kokonaisvaltainen lai-
tosratkaisu asiakkaillemme. Auto-

maatio minimoi työvoiman tarpeen 
materiaalin erittelyvaiheessa sekä 
parantaa myös työturvallisuutta.

Biomassalla vahva jalansija
BMH Technology on toimittanut 
materiaalinkäsittelyjärjestelmiä jo 
yli 60 vuoden ajan. Suomessa yh-
tiön kädenjälkeä näkee esimerkik-
si Vantaan Energian Martinlaak-
son sekä rakenteilla olevan Fortu-
min Espoon Kivenlahden voimalai-
tosten polttoaineenkäsittelyjärjes-
telmissä. Yritys on myös toimitta-
nut Helenille teollisuuden synnyt-
tämästä sahanpurusta tehtävien 
puupellettien polttamisen mah-
dollistavan laitteiston.

BMH Technologyn Espanjan Ga-
liciassa rakenteilla oleva metsäpe-
räinen biopolttoaineen murskaus-
laitos on suurin lajissaan. Valmis-
tuttuaan se käsittelee vuodessa 550 
000 tonnia metsäpohjaista poltto-
ainetta, kuten oksia, risuja, kanto-
ja ja tukkeja. Uudet energialähteet 
ratkaiseva osa ilmastonmuutoksen 
vastaisessa taistelussa.

– Globaalit haasteet vaativat jat-
kuvasti uusia ratkaisuja. Biomassan 
ja jätteen hyötykäyttö on avainase-
massa, kun etsitään ratkaisuja fos-
siilisten polttoaineiden korvaami-
seksi, Osara kiteyttää. 

Kierrätyspolttoainetta tuottavat TYRANNOSAURUS®-laitokset valjastavat jätteen ympäristöystävälliseksi energiaksi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Jätteen energia hyötykäyttöön

Circula-peli
n Kiertotalous- ja yrittä-
jyyspeli innostaa sekä  
nuoria että aikuisia oppi-
maan ja toimimaan.

n  Peli sopii opetusmene-
telmäksi sekä ohjattuun  
vapaa-ajan toimintaan.

WWW.CIRCULA.FI
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M inkälaisia positiivisia 
ympäristövaikutuk-
sia olisi mahdollista 
saada aikaan, jos 20 

pääradan varrella sijaitsevaa kuntaa 
ja kaupunkia Helsingin ja Seinäjo-
en välillä yhdistäisivät voimansa ja 
ryhtyisivät talkoisiin ihmisten, ta-
varoiden, palveluiden, osaamisen ja 
tiedon sujuvamman ja ympäristöys-
tävällisemmän liikkumisen, ener-
giatehokkaamman asumisen ja uu-
sien innovaatioiden kehittämisek-
si? Siitä lähti vuonna 2016 ottamaan 
selvää Suomen kasvukäytävä -ver-
kosto valtion AIKO-kasvusopimuk-
sen tukemana. Vuonna 2013 perus-
tettua sopimusyhteistyöhön perus-
tuvaa yhteenliittymää isännöi Hä-
meenlinnan kaupunki ja rahoittaa 
verkoston kaupungit ja maakunnat. 

Mukana Suomen kasvukäytä-
vän rakentamisessa ja kehittämi-
sessä toimivat 20 kaupungin ja kun-
nan sekä kolmen maakunnan lisäk-
si alueen neljä kauppakamaria sekä 
Suomen Yrittäjät. Yhteistyössä ovat 
mukana myös työ- ja elinkeinomi-
nisteriö, liikenne- ja viestintäminis-
teriö, ympäristöministeriö ja ope-
tus- ja kulttuuriministeriö. 

Kysymys ei ole juhlapuheista 
tai paperinpyörittämisestä, vaan 
aidoista, konkreettisista ja uuden-
laisista teoista sujuvamman arjen 
ja paremman saavutettavuuden ke-
hittämiseksi. Reilun kahden vuo-
den aikana kasvukäytävän kehitys-
työhön on satsattu noin kolme mil-
joonaa euroa, ja jälki on komeaa. 

Valtava liikenne sujuvaksi 
Ei ole ollenkaan yhdentekevää, et-
tä juuri tällä käytävällä panostetaan 
ympäristötekoihin ja mietitään esi-
merkiksi julkisen liikenteen suju-
voittamista pääradalla. Kasvukäy-
tävän varrella asuu nimittäin noin 
45 prosenttia suomalaisista, toimii 
noin 50 prosenttia Suomen yrityk-
sistä ja tapahtuu noin 60 prosent-
tia Suomen koulutus- ja tutkimus-
toiminnasta. Merkillepantavaa on 
sekin, että alueella asuu noin 350 
000 ihmistä, jotka työskentelevät 
eri kunnassa kuin asuvat. 

Suomen kasvukäytävä -verkos-
ton johtaja Anne Horila toteaa, että 
pelkästään pääkaupunkiseudun ja 

Kohti kestävää 
tulevaisuutta  

Tampereen välillä tehdään 12 mil-
joonaa automatkaa vuodessa. 

– Se on aivan valtava määrä yksi-
tyisautoilua! Olisi ilmaston kannalta 
erittäin tärkeää lisätä pääradan ka-
pasiteettia ja saada useampia ihmi-
siä liikkumaan auton sijasta raiteil-
la. Tietysti haluamme ympäristö-
seikkojen lisäksi panostaa myös ih-
misten mahdollisimman sujuvaan 
ja hyvinvoivaan arkeen. Kaikki tä-
mä vaatii uudenlaista ajattelua. 

Viestintä-ja kehittämisasiantun-
tija Outi Myllymaa muistuttaa, et-
tä sujuvien ja ympäristön kannal-
ta kestävien toimenpiteiden tarve 
on jo nyt akuutti, ja muuttuu koko 
ajan yhä polttavammaksi. 

– Alueen väestönkasvun ennus-
te on 24 prosenttia vuoteen 2040 
mennessä, joten puhumme jatku-
vasti yhä suuremmasta joukosta ih-
misiä. Siksikin on hyvin tärkeää ke-
hittää jatkuvasti toimivampia keino-
ja saada niin ihmiset, tavarat kuin 
ideatkin liikkumaan tehokkaasti. 

Kestävän energian asialla 
Kasvukäytävällä taklataan tällä het-
kellä liikkumisen ja asumisen pal-
veluiden ohessa yhteisesti myös ky-
symyksiä kestävämmästä energian-
tuotannosta. Horilaa ja Myllymaata 
kutkuttaa esimerkiksi ajatus siitä, 
että alueen yhden toimijan ylijää-
mä voi toimia toisen raaka-aineena. 

– Mietimme paljon myös kierto-
talousnäkökulmaa, kuten esimer-
kiksi teollisuus- ja kotitalousmuo-
vin parempaa jatkokäyttöä käytä-
vän alueella. Koska hiilijalanjäljestä 
suuri osa syntyy kiinteistöistä, ih-
misten liikkumisesta ja energian-
tuotannosta, kasvukäytävän kaltai-
sen ison alueen yhteiset ratkaisut 
nousevat koko maan kannalta mer-
kittäviksi. On innostavaa olla osana 
näitä innovaatioita, Horila kertoo. 

Kun mukana on suuri joukko 
toimijoita, kertyy osaamispankki 
vauhdilla. Kehitystyö on pitkäjän-
teistä ja vahvistuu koko ajan. 

– Kun koko kasvukäytävä jakaa 
yhteisesti tietoa paikallisista on-
nistumisistaan, ei muualla tarvit-
se aloittaa uuden kehittämistä aina 
nollasta. Onkin ollut valtavan hie-
noa nähdä, miten mielellään yli-
opistot ja tutkimuslaitokset ovat 

lähteneet mukaan yhteistyöhön. 
Meidän on ollut mahdollista tuoda 
yksityiset ja julkiset toimijat samo-
jen pöytien ääreen ja helpottaa jo-
pa eri aloilla toimivia yrityksiä löy-
tämään toisensa yhteistyön mer-
keissä ja hyödyntämään tutkimus-
toimintaa, Myllymaa iloitsee. 

Kokeiluja kaikkien hyväksi 
Yksi kasvukäytävän suurista panos-
tuksista liittyy pääradan sujuvaan 
toimintaan ja radanvarren asutuk-
sen järkeistämiseen. Valtion kär-
kihankkeen AIKO:n ytimessä ovat 
henkilöliikkumiseen liittyvät alu-
eelliset, innovatiiviset kokeilut. Li-
säksi kehittämistä on tehty muun 
muassa EAKR- ja INTERREG-rahoi-
tuksilla. Kasvukäytävän alueella on 
kokeiltu esimerkiksi robottibussia, 
matkalaukkujen etälähtöselvitys-
ratkaisuja, kimppakyytejä ja muita 
jakamistalouteen liittyviä ratkaisuja 
sekä pyritty kehittämään älykkäitä 
MAAS-palveluita ja matkaketjuja.

Ihmisten ja tavaran notkean liik-
kumisen lisäksi kasvukäytävällä sat-
sataan tiedon ja osaamisen sujuvaan 
liikkumiseen. Kattava 5G –verkko 
mahdollistaa automaattiajoneu-
von ja teollisuusrobotin häiriöttö-
män yhteyden sekä myös mainiot 
etätyömahdollisuudet. Tällöin työ-
elämän ja asumisen yhteensovitta-
misessa on enemmän joustovaraa 
silloinkin, kun työpaikka muuttaa 
uuteen paikkaan. Eikä kasvukäytä-
vän hyvä tietenkään jää vain alueen 
asukkaiden iloksi. Tarkoituksena on 
tihkuttaa sitä kaikkialle Suomeen 
ja jopa rajojen ylikin. Kasvukäytä-
vä tähtää koko pohjoisen Euroopan 
kestävän kasvun dynamoksi. 

– Kasvukäytävän eri kunnissa ja 
kaupungeissa onnistuvat kokeilut 
halutaan skaalata ensin koko käytä-
vän alueelle ja levittää hyöty sitten 
kansallisesta kansainväliseksi asti. 
Onkin kutkuttavaa, että samalla on 
mahdollista nostaa Suomen kilpai-
lukykyä ja solmia toimivia kansain-
välisiä verkostoja, Horila tuumaa.

Kun ison alueen toimijat tarttuvat yhdessä toimeen, syntyy  
vaikuttavia tuloksia. Helsingistä Seinäjoelle ulottuvan Suomen  
kasvukäytävän tavoitteena on olla Pohjoisen Euroopan kestävän  
kasvun dynamo-, kehitys- ja palvelualusta.

teksti ani kellomäki  kuva petra kotro

VALKEAKOSKELLA KAIVATTIIN uudenlaista pientaloasumisen kult-
tuuria ja edullisempia ratkaisuja pienten perheiden sekä yksin asuji-
en tarpeisiin. Syntyi innovativinen konsepti, jossa kerrostaloasumisen 
neliö- ja energiatehokkuus voitiin toteuttaa pienten omakotitalojen 
puitteissa. Vuonna 2017 tehtiin tontinmyyntiennätys, kun kaupaksi 
meni 60 tonttia 70-80 -neliöisiä omakotitaloja varten. Erityisesti se-
nioripariskunnat, sinkut ja pienet perhekunnat ihastuivat omakotita-
loasumiseen, joka toteutui kerrostalokaksiota edullisempaan hintaan. 

ESP OON TAVOITE ON olla jatkossakin Euroopan kestävin kaupunki 
sekä täysin hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsyä 
vauhditetaan Kestävä Espoo -ohjelmalla, jossa kaupunki toimii edel-
läkävijänä älykkäissä ja puhtaissa kaupunkiratkaisuissa. Yksi ohjel-
matyön tärkeimmistä osa-alueista on espoolaisten liikkumisen suju-
voittaminen vähäpäästöisten liikenneratkaisujen avulla. Polku kohti 
hiilineutraaliutta edellyttää sekä autoilun päästöjen vähentämistä et-
tä houkuttelevia ja helppokäyttöisiä vaihtoehtoja yksityisautoiluille.

HÄMEENLINNAAN ON SUUNNITTEILLA täysin ainutlaatuinen kau-
punginosa, joka toimii vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitys-
alustana. Asemanrantaa kehitetään houkuttelevaksi kaupunkielämän 
keskukseksi, joka tarjoaa ekologisella energialla lämmitettyjä kaupunki-
koteja vehreältä sijainnilta. Asemanrannan energiakumppanina toimii 
Elenia Lämpö, jonka avulla alueelle tuotetaan 100-prosenttisesti puu-
peräisillä polttoaineilla tuotettua, CO2-neutraalia lämpöä. Tulevaisuu-
dessa alueelle on mahdollista kehittää myös energiaomavaraisuutta.

RIIHIMÄEN STRATEGIASSA kiertotalous on osa kaupungin tulevai-
suuden visiota. Kesällä 2016 otettiin käyttöön Kiertotalouskylä, jossa 
yhdyskuntajäte kiertää eteenpäin automatisoidun lajittelulaitoksen, eli 
ekojalostamon välityksellä. Toimiessaan täydellä kapasiteetilla ekoja-
lostamoon tulee vuodessa noin 100 000 tonnia yhdyskuntajätettä, josta 
erotellaan biojäte, muovi, metalli ja teollisuuden käyttöön sopiva kier-
rätyspolttoaine. Biojätteestä valmistetaan biokaasua sekä lannoitteita 
ja muovista ja metallista uusioraaka-aineita teollisuuden käyttöön. 

TAMPEREEN KESKUSTA UUDISTUU merkittävästi vuoteen 2030 men-
nessä. Viiden tähden keskusta - kehittämisohjelma muovaa Tamperees-
ta koko maailman mittakaavassa ainutlaatuista järvenrantakaupunkia. 
Rautatieaseman eteläpuolelle rakennetaan uusi kaupunginosa, johon 
sijoittuu urheilua ja tapahtumia palveleva monitoimiareena, asunto-
ja, hotelli sekä liike- ja toimistotilaa. Kansi ja Areena ovat laadukkaan 
arkkitehtuurin, hiilineutraalin rakentamisen, digitaalisten palvelu-
jen ja turvallisten tapahtumapaikkojen kärkihankkeita Tampereella.

HELSINKI ON SAAVUTTANUT ilmastotyöllään jo paljon. Kaupungin 
päästöt vuonna 2017 olivat 24 prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 1990, 
vaikka asukasluku on kasvanut 150 000 henkilöllä. Jotta Helsinki on-
hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, on kehitettävä kestäviin liikku-
mismuotoihin perustuvaa liikennejärjestelmää, vähennettävä asunto-
jen lämmityksestä aiheutuvia päästöjä ja suunniteltava tulevaisuudessa 
menestyksekkäästi pärjäävää kaupunkia. Hiilineutraali kaupunki syntyy 
helsinkiläisten, kaupungin, yritysten ja organisaatioiden yhteistyöllä.

Ympäristötekoja  
pääradan varrella 
Kasvukäytävän verkostoon kuuluvat kaupungit jaka- 
vat esimerkkejä merkittävistä edistysaskelista tai  
tavoitteista kestävän tulevaisuuden edistämiseksi.

Suomen kasvukäytävän viestintä- 
ja kehittämisasiantuntija Outi  

Myllymaa sekä verkoston johtaja 
 Anne Horila.  
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Helsingin kaupunki aikoo olla hiilineutraali vuoteen 
2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
kaupunkilaisten ja yritysten osallistumista, ja siksi  
ilmastoystävällinen arki halutaan tehdä helpoksi.

teksti anna gustafsson   
kuvat joona raevuori ja helsingin kaupunki 

Ratkaisuja 
ilmaston  
hyväksi 

I lmastonmuutos on ihmis-
kunnan kohtalonkysymys, 
jossa johtavien kaupunkien 
pitää olla taistelun eturinta-

massa. Konkreettiset ratkaisut ta-
pahtuvat kaupungeissa.

Näin kuvaa ilmastokysymystä 
Helsingin kaupungin pormesta-
ri Jan Vapaavuori. Helsingin kau-
punginhallitus hyväksyi pormesta-
rin esittelemän ilmasto-ohjelman 
ennen joulua. Nyt Helsingin kau-
punki on sitoutunut toimiin saavut-
taakseen hiilineutraaliuden vuo-
teen 2035 mennessä. 

Kun Hiilineutraali Helsinki 2035 
–tavoite saavutetaan, Helsingin 
alueella eläminen, yrittäminen 
ja liikenne eivät aiheuta ilmastoa 
lämmittäviä päästöjä. Vapaavuori 
myöntää, että moni arkinen asu-
miseen ja liikkumiseen liittyvä 
asia joudutaan tekemään jatkos-
sa toisin. Mutta Vapaavuori näkee 
ilmastotavoitteen myös mahdolli-
suutena kaupungin kehittämisen 
kannalta. 

– Ilmastonmuutoksen hillintä 
on välttämätöntä, mutta samal-
la se on myös mahdollisuus tehdä 
monia asioita fiksummin ja raken-

taa Helsingistä maailman toimivin 
kaupunki, Vapaavuori sanoo. 

Lisää energiatehokkuutta
Suurin osa Helsingin päästöistä syn-
tyy rakennusten lämmityksestä. 
Jotta Helsinki saavuttaa hiilineut-
raaliustavoitteensa määräajassa, pi-
tää rakennusten kuluttaa vuonna 
2035 noin 20 prosenttia vähemmän 
sähköä ja lämpöä kuin nyt. Väkilu-
vun kasvaessa myös rakennusten 
määrä kasvaa, eli haastetta riittää. 

– Uudet asuinalueet tulee jo nyt 
suunnitella hiilineutraaleiksi, mut-
ta tämä ei yksin riitä. Suurin pääs-
tövähennyspotentiaali on olemassa 
olevassa rakennuskannassa.

Helsingin kaupunki etsii parhail-
laan tapoja kannustaa taloyhtiöitä 
parantamaan energiatehokkuutta ja 
lisäämään uusiutuvaa energiaa pe-
ruskorjausten yhteydessä. 

Energiantuotannossa Helsingin 
haasteena on kivihiili, jonka käytön 
kieltoa valtio suunnittelee vuoteen 
2029 mennessä. Energiayhtiö Helen 
on jo lisännyt uusiutuvan energian 
osuutta energiantuotannossaan. 
Tavoitteena on, että vuonna 2025 
jo neljännes Helenin tuottamasta 

energiasta tulee uusiutuvista läh-
teistä ja kivihiilen käyttö puolittuu. 

Liikenteen uudet ratkaisut
Liikenteestä syntyy tällä hetkellä 
neljäsosa Helsingin päästöistä. Lii-
kenteen päästöjä pitäisi vähentää 
70 prosenttia verrattuna vuoden 
2005 tasoon, jotta hiilineutraalius-

tavoitteeseen päästään. Vapaavuo-
ri on optimistinen liikenteen pääs-
töjen nopeastakin vähenemisestä.

– Helsinkiin kehitetään kestä- 
viin liikkumismuotoihin perustu-
vaa liikennejärjestelmää. Haluam-
me tehdä kaupungista houkuttele-
van kokeilualustan yrityksille, jot-
ka kehittävät uusia palveluita liiken-

teen sujuvoittamiseksi ja päästöjen 
vähentämiseksi.

Vapaavuori ei sulje pois ruuhka-
maksujakaan osana koko Helsingin 
seutua koskevaa tavoitetta, mutta 
toteaa asian vaativan vielä selvitystä 
ja mahdollisia kokeiluja. Vähäpääs-
töisille autoille voitaisiin antaa va-
pautuksia ruuhkamaksuista. 

Pormestari Jan Vapaavuori uskoo, että Helsingistä voidaan rakentaa maailman toimivin kaupunki. 
 

Olli Salmenrannan taloyhtiössä hallitus on edistänyt energiatehokkuutta muun muassa älytermostaateilla. 

O L L I SA L M E N R A N N A N  kodista 
Merihaassa aukeaa komea talvimai-
sema. Salmenranta on asunut Meri-
haassa melkein kahdeksan vuotta ja 
viihtyy hyvin. Salmenrannan talo-
yhtiö on mukana energiatehokkai-
ta asumisratkaisuja tukevassa my- 
SMARTLife-hankkeessa.

– Ilmastonmuutosta tulee mie-
tittyä paljonkin. En esimerkiksi 
syö enää niin paljon punaista lihaa 
kuin ennen. Liikun työpaikalle kes-
kustaan pyörällä tai julkisilla, ja jät-
teet on taloyhtiössämme helppo la-
jitella. Eniten aihe on kuitenkin ol-
lut mielessä taloyhtiön hallituksen 
jäsenenä, kun olemme miettineet 
energiatehokkaita ja samalla kus-
tannuksiltaan kannattavia ratkaisu-
ja taloon, Salmenranta kuvaa. 

Konkreettisimmillaan mukana-

olo mySMARTLife -hankkeessa nä-
kyy Salmenrannan asunnossa pat-
terin älytermostaateissa. Älyter-
mostaatteja on mahdollista ohjata 
etänä mobiilisovelluksen kautta. 
Energian säästämiseksi asunnon 
lämpötilaa voi säätää oman vuoro-
kausirytmin mukaisesti, esimerkik-
si vähentää lämmitystä, kun asun-
nossa ei olla työpäivän tai pidem-
män reissun aikana.

– Taloyhtiössä on myös uusittu 
valaistusta led-valoihin ja selvitet-
ty vaihtoehtoisia energiaratkaisuja, 
esimerkiksi aurinkopaneelien mah-
dollisuutta, Salmenranta kertoo.

Helsinki on hankkeessa mukana 
hiilineutraaliustavoitteidensa mu-
kaisesti hankkiakseen kokemusta 
siitä, miten asumisen energiatehok-
kuutta kannattaa parantaa.

Merihaassa energiatehokasta 
asumista älytermostaateilla

Kulutusjousto, älyverkko 
tai virtuaalivoimalaitos. 
Haastavia ratkaisuja, jotka 
kytkeytyvät vahvasti  
ilmastonmuutokseen.  
Aihe koskettaa meitä  
jokaista, sillä arkemme 
on sähköstä riippuvaista.  

teksti irma capiten  
kuva elenia

K iinnostus sähköön on 
kasvanut jatkuvasti niin 
yhteiskunnassa kuin ko-
deissa ja yrityksissäkin, 

sillä koko energiajärjestelmä elää 
merkittävää uudistuksen aikaa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seksi hiilidioksidipäästöisten ener-
giamuotojen on väistyttävä uusiu-
tuvan energian tieltä. Tämä vaa-
tii uudenlaista teknologiaa, uutta 
markkina-ajattelua ja ennen kaik-
kea älykästä sähköverkkoa. 

Sähköverkkoyhtiö Elenia osal-
listui Työ- ja elinkeinoministeri-
ön hankkeeseen, joka selvitti kah-
den vuoden ajan, miten älykäs säh-
köverkko palvelee parhaiten ener-

Sähköverkkoyhtiö Elenia kehittää ja uudistaa älykästä, säävarmaa sähkönjakelua. Yritys maakaapeloi vuosittain yli 3000 kilometriä sähköverkkoa säävarmaksi. 

Toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

giamurroksen läpivientiä. Kattava 
raportti julkaistiin lokakuussa, ja 
se toimii perustana tulevalle ener-
gialainsäädännölle. Tulevaisuu-
den yhteiskunnassa sähköverkko 
on avainroolissa, kun ratkotaan il-
mastonmuutoksen haasteita.  

Energiamurroksen tavoitteena 
on ilmaston lämpenemisen aisoissa 
pitäminen päästöttömillä energian-
lähteillä. Uusiutuvina energianläh-
teinä aurinko- ja tuulivoima toimi-
vat täysin eri tavalla kuin perinteiset 
tuotantomuodot, sillä niiden tuo-
tantomäärät ovat sääriippuvaisia.

– Uusiutuvan energiantuotannon 
kanssa ilmaston lämpeneminen li-
sää poikkeuksellisia sääolosuhteita, 
minkä vuoksi perinteiset ilmajohto-
verkot eivät enää ole toimiva ratkai-
su sähkönjakeluun, toteaa Elenian 
toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Älykäs sähköverkko
Elenia on kehittänyt älykkään säh-
köjärjestelmän ratkaisuja säävar-
man sähköverkon rakentamisesta 
kotien älykkääseen sähkönkulutuk-
sen mittausteknologiaan. Kokonai-
suutena tämä tarkoittaa älykkään 
sähköverkon kehitystyötä.  

– Älykäs sähköverkko on kuuma 
puheenaihe, mutta meille tämä ei 
ole uutta, vaan pitkä kehityskaari, 

jossa olemme olleet liikkeelle pane-
vana tekijänä. Kehitimme ja asen-
simme kumppaneidemme kanssa 
2000-luvun alussa ensimmäisenä 
Euroopassa älykkäät sähkömitta-
rit. Tämä oli lähtölaukaus älykkään 
sähköverkon kehitykseen.

Elenia on lisännyt verkkonsa 
älykkyyttä ja hyödyntää sitä laa-
jalti palveluiden kehittämisessä. 
Älykkääseen sähköverkkopalve-
luun kuuluu myös käyttöikänsä 
päähän tulevan sähköverkon ra-
kentaminen säävarmaksi.  

– Teimme usean vuoden tutki-

mustyön jälkeen vuonna 2009 pää-
töksen rakentaa vain sääolosuhteis-
ta riippumatonta sähköverkkoa, jo-
hon eivät myrskyt ja lumet vaikuta. 
Tällä tavalla rakennamme alustan, 
johon tuotanto ja kulutus voivat liit-
tyä, ja jossa niiden tasapainoa pys-
tytään hallitsemaan. Energiamurros 
liittyy  älykkään sähköverkon kehi-
tykseen sen jokaisella osa-alueella. 

Liuhala kertoo esimerkkinä Ele-
nian innovaatioista yhtiön käyttö-
keskuksen ja sähköverkon viankor-
jausautomatiikasta. 

– Jos 20 kilovoltin runkoverk-
koomme tulee vika, järjestelmä il-
moittaa ja rajaa automaattisesti vi-
ka-alueen sekä ohjaa sähköt auto-
matiikalla päälle verkon vaurioitu-
mattomiin osiin ilman, että kukaan 
ohjaa järjestelmää. Samalla käytön-
valvojien työ nopeutuu, kun he voi-
vat keskittyä työryhmien ohjauk-
seen vikapaikalle.

Kulutuksen joustoa
Elenia uudistaa jatkuvasti säävar-
maa, älykästä sähköverkkoa huo-
lehtiakseen yhä varmemmasta säh-
könjakelusta koteihin, yrityksiin ja 
yhteiskunnan palveluihin. Vähitel-
len älykkäässä sähköverkossa ku-
lutus joustaa tuotannon mukaan. 

– Tulossa ovat niin sanotut vir-

tuaalivoimalat. Olemme testanneet 
uutta mittarisukupolvea, joka on 
tulossa laajamittaiseen asennuk-
seen muutaman vuoden kuluttua. 
Sen avulla voidaan ohjata kotien 
sähkönkäyttöä päälle ja pois tinki-
mättä arjen mukavuudesta. Kulu-
tuksen joustoa tullaan tarvitsemaan 
aurinko- ja tuulivoiman tuotannon 
vaihteluiden tasapainotukseen. 

Kodin laitteita voidaan ohjata 
käyttöön automaattisesti sähkön ol-
lessa edullista. Esimerkiksi lämmit-
tää kodin varaavia laitteita tai lada-
ta sähköauto, kun sähkö on edulli-
simmillaan. Tätä on kulutusjousto. 

– Teollisuuden prosessien oh-
jaamisessa tämä on ollut arkea pit-
kään. Myös kodeissa voidaan tule-
vaisuudessa hyötyä älykkään säh-
köverkon helppoudesta, kun auto-
matiikka hoitaa kulutuksen jouston 
asiakkaan arkeen vaikuttamatta.

Elenian työtä arvostetaan myös  
kansainvälisesti. Vuonna 2017 yri-
tys valittiin maailman parhaaksi 
sähkönjakelubrändiksi energia-alan 
Charge-tapahtumassa Reykjavikis-
sa, Islannissa. 

– Olemme rakentaneet älykästä 
sähköverkkoa jo parinkymmenen 
vuoden ajan. Tämä ei ole revoluutio 
vaan evoluutio, jota viemme koko 
ajan reippaasti eteenpäin. 

Sähkön älykäs huominen
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S ijoitustoiminnalla pysty-
tään edistämään ilmasto-
työtä merkittävästi. Va-
kuutuslaitokset, pankit ja 

muut rahoitusalan yritykset ovat si-
säistäneet vastuullisuuden tärkeäk-
si osaksi toimintaansa. Kun vastuul-
liset ja ilmastoystävälliset ratkaisut 
merkitsevät pitkällä aikavälillä hy-
vää tuottoa, rahoituskohteiden va-
linta on helppoa.

– Euroopan komissio arvioi, että 
ilmastonmuutokseen varatumiseen 
tarvitaan vuosittain 270 miljardin 
euron sijoituksia uusiutuvaan ener-
giaan ja erilaisiin kestäviin ratkai-
suihin. Huomattava osa summas-
ta tulee yksityiseltä sektorilta, Fi-
nanssiala ry:n varatoimitusjohtaja 
Esko Kivisaari muistuttaa.

Toimenpiteisiin sitoutuja
Finanssiala ry on tehnyt useita kes-
tävän kehityksen toimenpidesi-
toumuksia. Viimeisin on indikaat-
toristo, jolla mitataan finanssialan 

Kestävä investointi 
tulevaisuuteen

yritysten ilmastonmuutosta eh-
käisevää toimintaa. Kolme aikai-
sempaa ovat liittyneet taloushallin-
non prosesseihin, ajoneuvorekiste-
rin ja liikennevakuutuksen uudel-
leenjärjestämiseen sekä terveyden-
huollon asiakirjojen organisointiin.

– Vakuutusyhtiöt ovat olleet jo 
pitkään huolissaan siitä, miten il-
mastonmuutos vaikuttaa vakuut-
tamiseen. Viime vuosina sijoittami-
nen on tullut keskiöön, mikä on ko-
rostanut finanssialan muiden sek-
torien merkitystä.

Kivisaaren mukaan esimerkiksi 
ajoneuvorekisterin automatisoin-
nilla ja taloushallinnon organi-
soinnilla saatiin pois turha paperin 
liikuttelu, jonka avulla säästetään 
myös ajokilometreissä.

– Eihän sähköinen liikenne ole 
täysin päästötöntä, mutta näillä rat-
kaisuilla on saatu vähennettyä mer-
kittävästi päästöjä. Toimet paranta-
vat prosessien tehokkuutta. Samoin 
on tapahtunut terveydenhuollon 

asiakirjojen organisoinnissa.
Uusi indikaattoristo on suositus-

luontoinen. 
– Keväällä 2018 vahvistettu ja hy-

väksytty mittaristo selvittää muun 
muassa miten toimimme sijoittaja-
na ja maksujen välittäjänä sekä va-
hingontorjunnassa. Suosittelem-
me, että jäsenyrityksemme rapor-
toisivat näistä asioista. 

EU-tason toimia
Finanssiala ry tukee Pariisin ilmas-
tosopimuksen tavoitteita. Euroo-

pan komission kestävän rahoituk-
sen korkean tason asiantuntijaryh-
mä High-Level Expert Group on Sus-
tainable Finance teki vuosina 2017–
2018 toimenpideohjelman, jonka to-
teutumista seurataan alkuvuodes-
ta 2019 lähtien. Kivisaari oli muka-
na ryhmässä, ja hänet valittiin äs-
kettäin myös yritysten tilinpäätös-
raportointia EU:ssa kehittävän aja-
tushautomon ohjausryhmään, jon-
ka työn ytimessä on kestävän kehi-
tyksen rahoituksen edistäminen.

– Finanssiala omassa työssään on 

marginaalinen tekijä ilmastonmuu-
toksessa, mutta se toimii vipuvar-
rella rahoittajana ja vakuuttajana. 
Tehtävämme on pitää painetta yllä, 
että ilmastoasia pysyy esillä.

Finanssiala ry oli aloitteellinen, 
kun Elinkeinoelämän keskusliitto 
esitti, että EU:lla pitää olla sitova 
hiilibudjetti. 

– Hiilibudjetti on esillä EU-parla-
menttivaaleissa, joista tulee toivot-
tavasti ilmastovaalit. Konkreettinen 
toiminta auttaisi sijoittajia seuraa-
maan, mihin ollaan menossa.

Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari uskoo, että investoinneilla tuetaan kestävää kehitystä. 

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on investoimista 
kestäviin kohteisiin. Finanssiala ry:n jäsenyritykset 
ovat sitoutuneita konkreettisiin toimiin, joilla saavu- 
tetaan kestäviä, eettisiä ja taloudellisia ratkaisuja.
teksti outi rantala  kuva joona raevuori

Edullinen ja päästötön 
tuulivoima voisi vastata 
tulevaisuudessa koko 
Suomen sähköntarpee- 
seen. Ilmatar tarjoaa  
asiakkailleen tilaisuuden 
päästä käsiksi tuuli-
sähkön etuihin. 

teksti joonas ranta 
kuva juha arvid helminen 

S uomalainen tuulivoima- 
osaaminen on ottanut suu-
ria harppauksia. Tuulivoi-
man osuus kotimaisilla 

sähkömarkkinoilla kasvaa jatku-
vasti – vieläpä markkinaehtoisesti. 
Tuotannon volyymi on vaihtelevaa, 
mutta hyvin ennustettavaa. Lisäk-
si sen tuotantokustannukset ovat 
markkinoiden matalimmat. 

– Vuosien kokeilujen jälkeen voi-
daan vihdoin puhua tuulivoimasta 
varteenotettavana sähköntuotan-
tona, tuulivoimahankkeita kehit-
tävän Ilmattaren hallituksen jäsen 
Timo Rajala iloitsee.

Rajala on seurannut suomalai-
sia energiamarkkinoita vuosikym-
meniä toimiessaan muun muassa 

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingri-
din johdossa sekä energiakonserni 
Pohjolan Voiman toimitusjohtajana.

Myötätuulta markkinoilla
Ilmatar on yksityinen, suomalai-
nen yritys. Kokeneen tuulivoima-
hankkeiden kehittäjän ja toteutta-
jan kantava toiminta-ajatus on tuo-
da parhaat kansainväliset toimin-
tatavat kotimaisille markkinoille. 

Vastuullisuus ja ympäristöystä-
vällisyys ovat tämän hetken mega- 
trendejä. Kuluttajat ohjaavat tuot-
tajia entistä kestävämpien toimin-
tamallien suuntaan. Yhtiöiltä vaa-
ditaan konkreettisia ilmastotekoja.

– Markkinoilla menestyvät edel-
läkävijät. Lyhyelläkin aikavälillä on 
nähtävissä, miten kestävä toimin-
ta myös energian hankinnassa tu-
lee olemaan vaatimus kaikille, pai-
nottaa toimitusjohtaja Erkka Saario.

Tällä hetkellä Suomen sähkönku-
lutuksesta neljännes tuodaan ulko-
mailta, vaikka osuus voitaisiin tuot-
taa edullisesti kotimaassa – ja vielä-
pä ilman päästöjä.

Ilmattaren kehityshankkeista 
vastaava Pentti Itkonen muistut-
taa tuulivoiman mahdista kestä-
vän kehityksen saralla.

– Kyseessä on ylivoimainen, uu-
siutuva ja kotimainen tuote päästö-
jen vähentämiseen. Ei pelkästään 

sähkössä vaan myös liikenteessä, 
lämmöntuotantossa ja teollisuu-
den prosesseissa, Itkonen listaa.

Tuulivoiman kehitys jatkuu 
varmasti vielä vuoteen 2040 as-
ti. Energiateollisuuden ennakkoti-
laston mukaan suomalaisen teolli-
suuden viime vuonna käyttämän 
sähkön määrän olisi voinut hank-
kia noin 600–700 miljoonaa euroa 
edullisemmin kuin mitä se markki-
nahinnan perusteella on maksanut.

Kilpailukyky korkealle
Suomen valtion virallinen strate-
gia pyrkii tuottamaan vuonna 2030 
kahdeksan terawattituntia tuulella. 

– Tänään päästään jo kuuteen 
terawattituntiin. Pari vuotta sitten 
tehdyn selvityksen mukaan Suo-
men sähköjärjestelmä pystyy ot-
tamaan vastaan vielä paljon enem-
män, Itkonen sanoo.

Tutkimus tukee Ilmattaren visio- 
ta. VTT:n vuonna 2018 tekemän tut-
kimuksen mukaan uusilla tuulivoi-
maloilla voitaisiin kattaa koko Suo-
men sähkönkulutus.

– Tuulivoimaan perustuvan sopi-
muksen tekeminen lisää kotimais-
ta, päästötöntä tuotantokapasiteet-
tia. Tuulivoimalla pääsee taloudel-
listen etujen lisäksi mukaan pelas-
tamaan maailmaa ja parantamaan 
kauppatasetta, Saario naurahtaa.

Puhtaampaa sähköä  
kotimaisesta tuulesta 

Ilmattaren toimitusjohtaja Erkka Saario ja kehitysprojekteista vastaava 
Pentti Itkonen näkevät tuulivoiman ratkaisuna moniin haasteisiin.

Porvoon vanhat puutalo-
korttelit, jokiranta sekä 
monet putiikit ja kahvilat 
ovat tuttuja kaupungissa 

vieraileville. Porvoo on yksi Suo-
men suosituimpia matkailukohtei-
ta, mutta pian kaupunki on tunnet-
tu myös ilmastotyön edelläkävijä-
nä. Ainakin jos kysytään kaupungin 
kestävän kehityksen asiantuntijalta, 
Sanna Päivärinnalta. 

Päivärinta aloitti työnsä viime 
syksynä. Tehtävä kaupungin kes-
tävän kehityksen asiantuntijana on 
uusi, eikä kollegoitakaan ole vielä 
Suomessa monia. Päivärinta on kou-
lutukseltaan alaltaan väitellyt me-
teorologi. Ennen nykyistä työtään 

Porvoo tavoittelee hiili- 
neutraaliutta vuoteen 
2030 mennessä. Tavoite 
on kunnianhimoinen, 
mutta kaupunki ja sen 
asukkaat ovat jo hyvässä 
vauhdissa energiatehok-
kuuden toteuttamisessa. 

teksti anna gustafsson 
kuva ismo henttonen

hän työskenteli Ilmatieteen laitok-
sella tutkijana ja Porvoon kaupun-
gin ympäristönsuojelutarkastajana. 

– Porvoon kaupunki on asetta-
nut tavoitteen olla hiilineutraali 
vuoteen 2030 mennessä. Kun pu-
hutaan vuodesta 2030, se kuulostaa 
kaukaiselta. Mutta se on kuitenkin 
todella lähellä, kun mietitään, mitä 
kaikkea vielä pitää tehdä päästöjen 
vähentämiseksi, Päivärinta sanoo. 

Tavoitteen saavuttamiseksi Por-
voossa on valmisteilla ilmasto-oh-
jelma, jossa listataan toimia kau-
pungin hiilijalanjäljen pienentämi-
seksi. Porvoossa on ilmaston kan-
nalta tehty jo paljon oikein.

Esimerkiksi kaupungin dieselajo-
neuvot ja -koneet kulkevat jo Nes-
teen 100-prosenttisesti uusiutuval-
la dieselillä. Lisäksi kaupunki voi yl-
peillä vihreällä kaukolämmöllä.

– Porvoossa sähköntuotanto ei 
aiheuta hiilidioksidipäästöjä ja kau-
kolämpökin on 98-prosenttises-
ti uusiutuvaa. Kaupungin omista-
man Porvoon energian myymä säh-
kö täyttää jo nyt EU:n ilmastovaa-
timukset, vaikka unionin takaraja 
on 2050, Päivärinta kertoo. 

Ilmastotyö hyvällä alulla
Porvoossa ilmastotyö alkoi jo kym-
menen vuotta sitten 6000 asukkaan 

Skaftkärrin energiatehokkaan kau-
punginosan rakentamisella. Hank-
keessa selvitettiin, kuinka paljon 
kaupunkisuunnittelu vaikuttaa 
energiankulutukseen. Alueelle ra-
kentavat asukkaat saivat alennusta 
tontin hinnasta, jos he ottivat käyt-
töön reaaliaikaisen sähkönseuran-
nan kahden vuoden ajaksi ja luo-
vuttivat tulokset tutkimuskäyttöön. 

Tulokset yllättivät. Kun asema-
kaavaa mietittiin energiatehok-
kuuden kannalta, päästöt väheni-
vät jopa 30 prosenttia. Nyt Skaft-
kärrin oppeja sovelletaan Porvoon 
ilmastotyössä ja kaikessa kaupun-
kisuunnittelussa. 

– Uusien rakennusten suunnit-
telussa huomioidaan energiate-
hokkuus ja vanhoihin rakennuk-
siin tehdään energiaremontteja. 
Yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
sessä kaavoituksella on suuri roo-

li myös keskustan kehittämisessä, 
kun siirrytään kävelypainotteisem-
paan suuntaan, Päivärinta kertoo. 

Kestävää liikkumista 
Porvoossa panostetaan jatkossa 
entistä enemmän kaupunkilais-
ten kestävään liikkumiseen. Pol-
kupyörän tai kävelyn valitsemi-
nen lyhyiden matkojen taittami-
seen halutaan tehdä mahdollisim-
man helpoksi vähentämällä esteitä 
reittien varrelta. Porvoon kävely-
keskustaa on tarkoitus laajentaa ja 
monien muiden kaupunkien tapaan 
myös Porvoo suunnittelee tuovansa 
katukuvaan kaupunkipyörät. 

Iso rooli on myös liityntäpysä-
köinnillä, sillä Porvoosta käydään 
paljon töissä erityisesti pääkaupun-
kiseudulla. Kun parkkipaikkoja löy-
tyy, on helpompi valita julkinen lii-
kenne oman auton sijaan. 

Päivärinta korostaa kaupunki-
laisten tärkeää roolia Porvoon kau-
pungin asettaman ilmastotavoit-
teen saavuttamisessa. 

– Haluaisin, että hiilineutraali-
us olisi Porvoon asukkaiden ja kau-
pungin yhteinen tavoite. Kaupun-
ki toimii kestävän arjen mahdollis-
tajana ja pyrkii tekemään kestävis-
tä valinnoista asukkaille helppoja, 
mutta loppujen lopuksi ihmisten 

omilla valinnoilla on suuri merki-
tys, Päivärinta kuvaa. 

– Uskon, että tietoisuus ilmas-
tonmuutoksesta on jo mennyt hy-
vin perille, ja ihmiset ovat valmiita 
ajattelemaan ja toimimaan toisin.

Sanna Päivärinta aloitti työnsä Porvoon kestävän kehityksen asiantuntijana viime syksynä. Päivärinta toivoo, että hiilineutraalius olisi kaupungin ja sen asukkaiden yhteinen tavoite. 

Täydellä teholla ilmastotyöhön
Arjen helpot 
ilmastoteot
n Huonelämpötilan säätä-
minen. Jo yhden asteen  
lasku vähentää sähkölaskua 
jopa viidellä prosentilla 
vuodessa.

n  Omien jätteiden lajittelu 
 ja kierrättäminen on hyvä 
ottaa pysyväksi tavaksi.

n  Aina ei tarvitse ostaa  
uutta. Yhden vanha saattaa 
olla toisen uusi, ja tavaroita 
voi myös lainata. 

n  Kestokassin käyttö muovi- 
pussin sijaan säästää luon-
toa ja rahaa. 

“
Loppujen lopuksi 
ihmisten omilla 
valinnoilla on 
suuri merkitys. 
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Hakunilassa sijaitseva Kaskelantien asuinkerrostalo on Suomen suurin Joutsenmerkin  
tiukennetuilla kriteereillä rakennettu kohde.

Joka kymmenes vantaalainen asuu VAV-konsernin omistamassa 
vuokrakodissa. Yhtiö haluaa tarjota asukkailleen terveellisiä ja 
ympäristöystävällisesti rakennettuja asuntoja.
teksti marja hakola  kuva vav-konserni 

Vantaalle nousee 
energiatehokkaita 
vuokrakoteja  

J outsenmerkki-kriteerien mukaisesti 
rakennettu talo on terveellinen ja tur-
vallinen. Kestävän kehityksen mukai-
nen ajattelu on mukana VAV-konser-

nin toiminnassa koko hankkeen elinkaaren 
ajan, aina suunnittelusta ja rakentamises-
ta rakennuksen käyttämiseen ja ylläpitoon.

VAV:n ensimmäinen 
Joutsenmerkki-kohde on 
Hakunilaan Kaskelantiel-
le viime syksynä valmis-
tunut asuinkerrostalo. 

– Haluamme omalta 
osaltamme kantaa vas-
tuuta ja tehdä ilmasto-
tekoja, toteaa VAV-kon-
sernin toimitusjohtaja 
Teija Ojankoski. 

Ojankosken mukaan 
vastuun kantaminen tar-
koittaa konkreettisia te-
koja järkevällä tavalla ja rahoituksella. 

– Päätöksemme rakentaa ensisijaisesti 
Joutsenmerkki-kohteita on linjassa myös 
Vantaan kaupungin tahtotilan kanssa.

Opaalista Joutsenmerkkiin
Kaskelantien hankkeessa VAV teki tiivistä 
yhteistyötä kaupungin, ARA:n, Ympäristö-
merkinnän sekä NCC Rakennus Oy:n kans-
sa. Kokemusta yhteistyöstä osapuolilla oli 
vuodelta 2015, jolloin Vantaan Asuntomes-
suille valmistui Opaali-kerrostalo.

– Opaalissa pyrittiin säästämään luonnon-
varoja ja pienentämään rakentamisen hiilija-
lanjälkeä hyödyntämällä uusiomateriaaleja 
sekä materiaalitehokkaita ratkaisuja.

Opaalin hiilijalanjälki on 20 prosenttia 
vastaavaa normaalia kerrostaloa pienempi.
Opaalista opittiin paljon, ja sen jälkeen ovat 
monet toimintatavat menneet eteenpäin.

– Rakentamisen aikainen jätteiden kierrä-
tysprosentti oli Opaalissa noin 30 prosent-

K iinnostus hiilijalanjäljen pienen-
tämistä kohtaan sekä kuluttajien 
tiedostavuus ovat kasvussa. Li-
säksi monet rahoittajat eivät si-

joita aloihin, jotka perustuvat muun muassa 
fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Yrityk-
sille hiilijalanjäljen hallinta ja kompensaa-
tio ei ole monimutkainen prosessi.

– Ensiksi laskemme yrityksen päästöt. 
Sen jälkeen identifioimme mahdolliset, ta-
loudellisesti järkevät päästövähennystoi-
met, kertoo Nordic Offsetin perustajaosa-
kas Maija Saijonmaa.

Kompensaatio on vakiintunut ja kustan-
nustehokas työkalu päästöjen hallintaan. 
Siinä yritys tukee ilmaston kannalta positii-
visia tekoja aiheuttamiensa päästöjen ver-
ran. Suomalainen Nordic Offset on vuodes-
ta 2008 etsinyt ja tarjonnut päästöjä vähen-
täviä projekteja, jotka täydentävät kansain-
välistä päästökauppajärjestelmää.

Jokainen yritys voi hallita ympäristö-
kuormitustaan. Nordic Offset on auttanut 
kompensaatiossa muun muassa Hesburge-
ria, joka on tehnyt paljon hiilijalanjälkensä 
pienentämiseksi.

– Hiilijalanjäljen ohella puhumme myös 
yritysten hiilikädenjäljestä. Se tarkoittaa 
kaikkia ympäristön kannalta positiivisia 
toimia, Saijonmaa selventää. 

Hankkeita myös kotimaahan
Nordic Offsetin perustajat Antti Asumaa ja 
Saijonmaa puhuvat ilmastopartneruudesta. 
Siinä yritys saatetaan yhteen päästöjä vä-
hentävien tai sitovien aktiviteettien kanssa 

Tyypillisesti päästövähennyshanke on si-
jainnut Suomen ulkopuolella, kuten vaikka-
pa metsänkasvatus Etiopiassa. Nordic Offset 
pyrkii lisäämään jatkossa myös kotimaisia 
kohteita. Mahdollinen toimi voisi olla esi-
merkiksi kotimaisen maatalouden hiilinie-
lujen lisääminen.

– Kun hanke on maantieteellisesti lähem-
pänä, onnistuu muun muassa viestintä lop-
pukuluttajille helpommin. Planeetan ilmas-
tonmuutoksen torjunnan kannalta kohteen 

sijainnilla ei kuitenkaan ole mitään merki-
tystä, Saijonmaa painottaa.

– Kansainväliset vaatimukset päästöjen 
vähentämiselle eivät ole koskeneet kehitty-
viä maita samalla tavalla kuin läntisiä teolli-
suusmaita. Näin ilmaston kannalta laaduk-
kaiden kohteiden ja hankkeiden löytäminen 
on kehittyvissä maissa edelleen kustannus-
tehokkaampaa.

Voimaa verkostosta 
Nordic Offsetin verkoston laajuus on vai-
kuttava. Esimerkiksi kestävään rahoitustoi-
mintaan erikoistuneen Finnfundin kanssa 
toimiessa erikoisasiantuntijuus löydettiin 
Saksasta. 

Yritys toimii vahvassa yhteistyössä suo-
malaisen tutkimusmaailman kanssa. Se vie 
yrityksiin toimivaksi havaittuja käytäntö-
jä, kuten LCA-pohjaisen (Life Cycle Assess-
ment), koko tuotteen tai palvelun elinkaaren 
kattavan hiilijalanjäljenlaskennan mallin.

Nordic Offsetin välittämät päästövähen-
nykset ovat Gold Standard -sertifioituja. Ym-
päristöjärjestö WWF:n aloitteesta luotu kan-
sainvälisten päästökauppaprojektien stan-
dardi takaa, että syntyneet päästövähennyk-
set on tarkastettu ulkopuolisen tahon toi-
mesta ja tukevat kestävän kehityksen edis-
tämistä kohdemaassa.

– Varsinkin kotimainen, vapaaehtoinen 
päästökauppa sekä tuote- ja palvelukoh-
tainen hiilijalanjäljen laskenta kaipaa lisää 
standardeja. Jälkimmäisessä EU tekee kehi-
tystyötä koko ajan, Saijonmaa toteaa.

Saijonmaa uskoo tulevaisuuden tuovan 
uusia, sitovia kompensointimalleja eri eko-
systeemipalveluihin, esimerkiksi luonnon 
biodiversiteetin osalta.

Tulevaisuuden hiilineutraali yhteiskun-
ta voi perustua esimerkiksi lohkoketjutek-
nologiaan, jossa ilmastopäästöjä hallinnoi-
daan kryptovaluutoilla.

– Meidän näkemyksen mukaan jokaisen 
yrityksen pitää hyvittää kaikki toiminnas-
ta aiheutuvat päästöt. Periaate on vähennä 
ensin – hyvitä sitten. 

Käytännössä jokainen yritys synnyttää toiminnallaan jonkin  
verran päästöjä ilmakehään. Suomalaisyritys auttaa eri alojen  
toimijoita pienentämään hiilijalanjälkeään.
teksti joonas ranta  kuva juha arvid helminen

Hiilijalanjälki 
hallintaan 

Pro gradussaan kotimaisten päästökauppaprojektien lainsäädännöllistä viitekehystä tut-
kiva Eftimiya Salo sekä Nordic Offsetin perustajat Maija Saijonmaa sekä Antti Asumaa.

tia, kun Kaskelantien rakennustyömaan jät-
teiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste oli 
huimat 73 prosenttia, Ojankoski iloitsee.

Vertailun mukaan Kaskelantien hiilija-
lanjälki on jopa 17 prosenttia pienempi kuin 
vastaavien kohteiden.

Kaskelantien rakentamisessa kiinnitet-
tiin erityistä huomiota 
energiatehokkuuteen, 
materiaali- ja kemikaa-
livalintoihin sekä sisäil-
man terveellisyyteen. Li-
säpisteitä kohteelle toivat 
rakennusjätteiden kierrä-
tys, aurinkopaneelit sekä 
asukkaiden käyttöön teh-
dyt viljelylaatikot ja pyö-
rien korjauspisteet.

Kaskelantielle valmis-
tui 127 kohtuuhintaista 
vuokra-asuntoa. Vaikka 

kiinteistö toteutettiin Joutsenmerkin vaa-
timusten mukaisesti, ei se merkinnyt kal-
liita vuokria tuleville asukkaille. 

Hyvät elämisen edellytykset
VAV valitsi ohjenuorakseen pohjoismaisen 
Joutsenmerkin, sillä sen avulla toiminta on 
standardisoitua, ja tuloksia voidaan toden-
taa, mitata, vertailla ja kehittää. Samalla se 
vaatii vahvaa sitoutumista ja motivaatiota. 
Sitä VAV:ssa Ojankosken mukaan on.

– VAV tekee lähtökohtaisesti hyvää. Olem-
me yleishyödyllinen toimija, joka tarjoaa ko-
teja pienituloisille asiakkaille. Rakentamalla 
kestäviä ja terveellisiä taloja haluamme tar-
jota asiakk aillemme edellytykset terveelli-
sen elämään ja hyvinvointiin.

Uudisrakentamisen lisäksi ympäristönä-
kökulma pyritään jatkossa ottamaan huo-
mioon myös VAV:n korjausrakentamisen 
kohteissa. Yhtiön vanhimmat asunnot ovat 
1960-luvun lopulta. 

“
Rakentamalla 
kestäviä taloja 
haluamme tarjota 
hyvinvointia ja  
tervettä elämää.

Pohjois-Pohjanmaalla 
sijaitseva Iin kunta järjes- 
tää koko Suomen yhteisen 
IlmastoAreenan syksyllä 
2019. Tapahtumassa koh-
taavat niin kansalaiset, 
yrityspäättäjät, poliitikot 
kuin tieteen ja taiteen  
tekijät.   

teksti ja kuva juha-pekka 
honkanen 

Ei ole sattumaa, että Ilmas-
toAreenan koollekutsuja 
on juuri Ii. Kunta vastaan-
otti vuonna 2017 Euroo-

pan komission palkinnon vuoden 
parhaasta ilmastotyöstä. Ii on myös 
ollut maan suurin päästövähentäjä 
Suomen ympäristökeskuksen seu-
rannassa jo usean vuoden ajan.

– Jos Iin kaltainen pieni kunta 
Pohjois-Pohjanmaalla voi tavoitella 
realistisesti hiilineutraaliutta, kuka 
tahansa muukin voi, kehittämisyh-

Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotoveden takana oleva taulu on Miriam Pertegaton teos Elk and I, jonka taiteilija maalasi Iin KulttuuriKauppila-taiteilijaresidenssissä.

tiö Micropoliksen toimitusjohtaja 
Leena Vuotovesi kannustaa. 

Elokuun 23.-24. päivä järjestet-
tävä tapahtuma on kunnan kokoon 
nähden valtavan suuri ponnistus. 
Mukaan ovat muutamaa viikkoa ti-
laisuuden julkistamisen jälkeen si-
toutuneet muun muassa Esko Val-
taoja, ympäristöministeriön kans-
liapäällikkö Hannele Pokka, Green-
peacen maajohtaja Sini Harkki ja 
MTK:n johtaja Antti Sahi sekä Mad- 
ventures-kaksikko Riku Rantala ja 
Tuomas Milonoff.

– Suomesta puuttuu se tila, jossa 
tehdään yhteisesti ilmastopolitiik-
kaa. IlmastoAreenassa saa syyttää, 
unelmoida tai vaikka kieltää koko il-
mastonmuutoksen. Tarvitaan aitoa 
keskustelua ja toistemme haasta-
mista, sillä vain se johtaa tekoihin.

Päästöt alas älyliikenteellä
Pieni kunta voi hyvin olla edellä-
kävijä, jolta suuret kaupungit, ko-
ko maa tai globaalit yhteisöt voivat 
ottaa mallia. IlmastoAreena järjes-
tetään, sillä kokemusten jakamisen 
aika on tullut.

Ii aloitti vuonna 2012 määrätietoi-

sen työn, jonka tavoite on kunnan 
hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen 
80 prosentilla vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Päästöt ovat tähän men-
nessä puolittuneet, mutta Vuotove-
si myöntää, että loppukiristä tulee 
vaikea. Käytännössä jäljellä ole-
vat päästöt tulevat tieliikenteestä. 
Kuntakeskuksen läpi kulkee nelos-
tie, jonka kautta kulkee 15 000 autoa 
vuorokaudessa, mikä tekee sijain-
nista vetovoimatekijän alueen ny-
kyisille ja tuleville yrityksille. Kun-
ta kaavoittaa parhaillaan uutta kau-
pan keskittymää nelostien varrelle.

– Liikenne on meille tärkeä voi-
mavara. Siinä on paljon mahdolli-
suuksia palveluiden kehittämiseen. 
Tavoittelemme älykästä digialustaa, 
joka kokoaisi kaiken yksityisen ja 
julkisen liikenteen.

Rinnalle akkuteknologiaa
Kunnassa tuotetaan sähköä uusiu-
tuvilla energianlähteillä 10 kertaa 
enemmän kuin sähköä käytetään.
Tukijalka on yli satavuotiaassa vesi-
voimassa, jonka rinnalle on noussut 
poikkeuksellisen runsaasti tuulivoi-
maa. Energiatuotannon ohessa Iissä 

selvitetään energian varastointia 
akkuteknologian kehittyessä.

Tuulimyllyjä Iissä on reilut 50 
kappaletta, rakenteilla viisi ja raken-
nusluvituksessa 30 myllyä. Lisäksi 
kaavoitusprosessissa on 60 tuulivoi-
malaa. Muita suunnitelmia on lähes 
100 voimalan rakentamiseksi. Vuo-
toveden mukaan kunnassa on poik-
keuksellisenkin myönteinen ilma-
piiri tuulivoimaa kohtaan. Se on saa-
vutettu kuntalaisia kuuntelemalla.

– Meillä maanomistajat päättävät 
tuulivoiman hankinnasta. Edelly-
tyksemme tuulivoimayhtiöille on, 
että he kohtaavat asukkaat ja anta-
vat mahdollisuuden vaikuttaa.

Uutinen Euroopan parhaasta il-
mastotyöstä sitoi viimeistään myös 
kuntalaiset ilmastotyöhön. Palkin-
non jälkeen kunnan puhelimet al-
koivat soimaan taajaan iiläisten ky-
syessä miten he voivat olla mukana.

– Tämä ei ole jotain ylhäältä an-
nettua, vaan iiläinen tapa olla ja elää.

Iissä myös yritykset ovat aktii-
visesti mukana ilmastohankkeis-
sa. Aloite kunnalle ravinnekierrä-
tyksen ekosysteemistä laboratori-
oineen on tullut yrityskentästä. Ii 

myös tukee yritysten ilmastotyötä: 
työn alla on muun muassa uuden 
kiertotalousklusterin synnyttämi-
nen vesiekologian ympärille.

Merkittävä päästövähentäjä  
kutsuu IlmastoAreenalle 

Taloudellista 
ilmastotyötä
n Kunta on saavuttanut il-
mastotyöllä noin 600 000 
euron vuosittaiset säästöt 
vuoden 2010 tasosta.

n  Tuulivoiman verotuotot 
kunnalle ovat noin 1,2 mil-
joonaa vuodessa. 

n  Työllistää 80 henkilö-
työvuotta, ja sen verovai-
kutus on 400 000 euroa.

n  Kunnan sähköautot sääs-
tävät kilometrikorvauksiin 
verrattuna 50 000 euroa 
vuodessa.
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