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KESTÄVÄ KEHITYS on lyönyt itsensä läpi yri-
tysten agendalla. Suunta on oikea, mutta 
kunnianhimon taso ei ole ollut lähimain-
kaan riittävä.
 
LUONNON MONIMUOTOISUUS ja luonnon 
tuottamat hyödyt ovat perusta kestävälle 
kehitykselle. Luonto tuottaa tarvitsemam-
me ekosysteemipalvelut, joita ovat esimer-
kiksi makea vesi, ravinto, raaka-aineet ja 
virkistys. Jos luonnon 
hyvinvointi romahtaa, 
ihmisten hyvinvoin-
nille, taloudelliselle 
toiminnalle ja elinkei-
noille ei ole edellytyk-
siä. Luonnon moni-
muotoisuuden tilasta 
on saatu hälyttävää tie-
toa. WWF:n Living Pla-
net -indeksin mukaan 
selkärankaisten eläin-
ten yksilömäärä on pie-
nentynyt 58 prosentil-
la reilussa 40 vuodes-
sa. Arvioiden mukaan 
vuoteen 2050 mennes-
sä elinympäristöjen heikkeneminen on suu-
rin yksittäinen lajien sukupuuttoon kuole-
misen syy. Ilmastonmuutos on kytköksis-
sä luonnon monimuotoisuuteen ja on sen 
heikkenemisen vahva ajuri. 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN romah-
tamisen seuraukset näkyvät jo ihmisten hy-
vinvoinnissa ja taloudellisessa toiminnassa. 
Kansainvälinen luontopaneeli IPBES arvi-
oi tämän vuoden maaliskuussa, että maa-
ilmanlaajuinen maaperän ja elinympäris-
töjen heikkeneminen vähentää 3,2 miljar-

din ihmisen hyvinvointia ja pakottaa ilmas-
tokriisin ohella miljoonat ihmiset muutta-
maan asuinseuduiltaan. Monimuotoisuu-
den romahtamisen kustannusten on arvi-
oitu jo nyt olevan 10 prosenttia globaalista 
bruttokansantuotteesta.

KOSKA YRITYKSET hallitsevat suurta osaa 
maailmantaloudesta, niillä on osaltaan vas-
tuu varmistaa, että luonnonvaroja ja eko-

systeemejä käytetään kestä-
vällä tavalla. Luonto tulee 
nähdä pääomana siinä kuin 
taloudellinen tai sosiaalinen 
pääoma. Yksittäiset yrityk-
set ovat jo tehneet merkit-
täviä tekoja kestävän kehi-
tyksen edistämiseksi. Nyky-
toimet eivät kuitenkaan rii-
tä. Kestävä kehitys on saa-
tava välittömästi kaikkien 
yritysten strategisen ajatte-
lun ytimeen. Yritysten kan-
nattaa nähdä kestävä kehi-
tys mahdollisuutena, jossa 
kannattavuus syntyy uusien 
ratkaisujen lisäarvosta ilman 

jatkuvaa luonnonvarojen kulutuksen lisää-
mistä. Keinoja ovat esimerkiksi kiertotalou-
den periaatteiden toteuttaminen, resurssi-
viisaus, palvelujen tarjoamien tuotteiden 
sijaan, vastuullisuus raaka-aineiden han-
kinnassa ja tuotannossa, siirtyminen sata-
prosenttisesti uusiutuvaan energiaan se-
kä poliittiseen päätöksentekoon vaikutta-
minen esimerkiksi rahavirtojen uudelleen 
ohjaamiseksi. 
Piittaamattomuus kestävästä kehityksestä 
on itsekästä ja lyhytnäköistä. Vastuu suun-
nan muuttamisesta on meillä kaikilla.

Kestävä kehitys  
yritysstrategioiden ytimeen

Liisa Rohweder
Pääsihteeri 
WWF

Puheenvuoro 

S ähkömarkkinoiden toimi-
jat myyvät ja ostavat serti-
fioitua ekosähköä, joka on 
tuotettu vesi-, bio-, tuuli- 

tai aurinkovoimalla. Käytännössä 
näin tuotettu sähkö kuitenkin sekoi-
tetaan jakeluverkossa ydinvoimalla 
ja kivihiilellä tuotettuun sähköön.

– On aivan mahdollista myydä 
ekosähköä, mutta kuitenkin tuot-
taa sähköä vain kivihiilellä ja maa-
kaasulla. Lainsäätäjä on halunnut 
lisätä ekosähkön arvoa ja valvoa 
sen markkinointia alkuperätakuu-
kaupalla. Pörssissä myydään säh-
kön alkuperän takaavia sertifikaat-
teja, Lumme Energian asiakaskoke-
muspäällikkö Sampo Luoto kertoo.

Alkuperätakuu on Luodon mie-
lestä hyvä asia. Sen avulla noste-
taan uusiutuvaa ja ekologista tuo-
tantoa. Luoto vertaa sertifikaattijär-
jestelmää oluen tuotantoon, jossa 
tavallista olutta tuottava panimo te-
kisi neljä laatikollista olutta sadal-
la eurolla. Sertifioitua luomuolutta 
tekevän panimon neljä laatikollis-
ta puolestaan maksaisi enemmän, 

Alkuperätakuu 
takaa ekosähkön 

esimerkiksi 102 euroa. Isompi oluen 
tuottaja voisi ostaa pörssistä alku-
perätakuun luomuoluesta, sekoit-
taa luomuoluen oman oluensa jouk-
koon ja myydä sertifikaattia vastaa-
van summan luomuoluena.

Kuluttajan näkökulmasta sähkö-
markkinoiden toimintaa hämärtää 
kauppatapojen lisäksi myös sähkö-
pörssi. Todellisessa sähköverkossa 
siirrettävä sähköenergia saa hetkit-
täisestä kulutuksesta ja tulevaisuu-
den odotuksista riippuvan hintansa 
abstraktissa sähköpörssissä.

Alkuperätakuiden hinta elää
– Myös alkuperätakuiden hinta seu-
raa markkinakehitystä. Kuluneena 
kuivana kesänä vesisähkön hinta 
nousee, kun taas esimerkiksi viime 
vuoden sateiden jälkeen vesisähkö 
oli edullisempaa, Luoto kertoo.

Lumme Energia ostaa ekosäh-
könsä takuut etuosto-oikeudella 
valituilta suomalaisilta tuottajil-
ta. Näin tuetaan Luodon mukaan 
suomalaista uusiutuvaa tuotan-
toa. Sähköpörssistä ostettua seka-

sähköä voidaan Suomessakin viher-
tää ulkomailta ostetuilla alkuperä-
takuilla, mutta Lumme Energia ha-
luaa kehittää yhteistyötä suomalais-
ten tuottajien kanssa.

Aurinkosähkö yleistyy 
Lumme Energia toimittaa tarpeen 
mukaan kasvatettavia aurinkosäh-
köjärjestelmiä avaimet käteen -pe-
riaatteella. Aurinkoenergia tarjoaa 
huimat mahdollisuudet myös Suo-
men leveysasteilla. Aurinkopanee-
lien hinta on laskenut jatkuvasti ja 

niiden kapasiteetti on kehittynyt  
eksponentiaalisesti. Luoto kehottaa 
olemaan hereillä, sillä tuotannon 
varastointi on luultavasti muuta-
massa vuodessa ratkaistu ongelma.

Luodolla on kuitenkin vastaus 
sähkön alkuperän selvittämiseen 
liittyvään ongelmaan. 

– Esimerkiksi vatkainta pyörittä-
vä sähkö on yksinkertaisesti voima-
loiden tuottaman sähkön sen hetki-
nen keskiarvo. Suosimalla suoma-
laisten uusiutuvien ja ekologisten 
voimaloiden alkuperätakuita var-

mistetaan, että puhtaan energian 
merkitys poliittisessa päätöksen-
teossa ei ainakaan vähene. 

– Vielä kun saataisiin sähköau-
toille oikeasti merkitsevät verohel-
potukset. Meillä on oma sähköauto-
jen latausverkosto eikä siellä kama-
lasti jonoja näy, Luoto naurahtaa.

Lumme Energia on perustanut 
asiakaspaneelin, johon kuuluu 
2500 henkilöä. Paneelista haetaan 
tietoa muun muassa siitä, mikä on 
kuluttajalle oikeasti merkityksellis-
tä energiayhtiön vastuullisuudessa.

Lumme Energian asiakaskokemuspäällikkö Sampo Luoto kertoo yrityksen ostavan ekonsähkön valituilta 
suomalaisilta tuottajilta, jotta asiakas saa varmuuden ostetun sähköenergian vastuullisesta alkuperästä. 

Markkinoilla kuullaan usein myyntiväite, että toimi-
tettava sähkö on ekosähköä. Kuluttajan on kuitenkin  
vaikea tietää, onko sähkö vastuullisesti tuotettua.

teksti antti j. lagus kuva joona raevuori 

M illainen voisi olla 
käytetyn työvaat-
teen uusi elämä? 
Entä miten armei-

jan pesusäkin elämä jatkuu de-
sign-laukkuna? Materiaalilähtöi-
syys on keskeisessä asemassa kai-
kessa toiminnassa, mitä tekstiili- 
alan yitys Globe Hope tekee. Useat 
kierrätys- ja ylijäämämateriaalit 
ovatkin jo muodostuneet tavara-
merkeiksi yritykselle ja ne määrittä-
vät hyvin paljon sen valmistamien 
laukkujen sekä asusteiden ulkonä-
köä. Jo puolentoista vuosikymme-
nen ajan toiminut Globe Hope on 
syntynyt rakkaudesta tekstiiliin. 

– Materiaaleista esimerkiksi tur-
vavyöt ovat suunniteltu kestämään 
jatkuvaa kulutusta ja vetoa. Kun 
niiden on aika eläköityä, ne jatkavat 
elämäänsä tyylikkäiden laukkujen 
kantohihnoina. Armeijatekstiilit 
puolestaan kestävät kovaa kulutus-
ta ja pesua. Siksi käytämme armei- 
jamateriaaleja  valmistamissamme 

Tekstiilijätteestä 
kestävää designia

laukuissa, kertoo Globe Hopen pe-
rustaja Seija Lukkala. 

Ei kertakäyttökulttuurille
2000-luvun alussa luonnonvaro-
jen riittämättömyys oli vielä har-
van design-yrityksen tai kulutta-
jan huoli. Vastuullisesta kulutta-
misesta tuli kuitenkin valtavirran 
puheenaihe, kun kiertotalous al-
koi koskettaa yhä useampaa toi-
mialaa. Lukkala perusti Globe Ho-
pen, koska hän halusi tehdä jotain 
konkreettista kertakäyttökulttuu-
ria vastaan. Lukkalan mielestä Suo-
mesta puuttuu edelleen kokonais-
valtainen palvelukonsepti tekstii-
lien vastuulliseen kierrättämiseen. 

– Useat suomalaiset yritykset 
ymmärtävät, että tarpeettomat 
tekstiilit kannattaa kierrättää, ei-
kä polttamista nähdä vastuullises-
ti toimivan yrityksen vaihtoehtona.

Tekstiilien polttaminen on sil-
ti tavallista, vaikka se tuottaa hy-
vin vähän hyötyjä. Poistotekstiilien 

kierrätys korostuu myös kotitalouk-
sissa vuodesta 2025 alkaen, minkä 
jälkeen tekstiileille tulee lakisäätei-
nen erilliskeräys. 

Poistotekstiilien uusi elämä
Globen Hopen designfilosofian mu-
kaisesti kierrätysmateriaalit anta-
vat uusille laukuille ja asusteille 
pääominaisuutensa. Syksyllä il-
mestyneessä Riite-mallistossa on 
keskitytty muutamaan päämateri-
aaliin, joilla on saatu aikaan yhte-
näinen kokonaisuus. Riite-mallis-
tossa nähdään kirjo erilaisia pois-

HKL:n kuljettajien vanhojen työtakkien elämää on pidennetty valmistamalla niistä noin 700 reppua.

Käytöstä poistettujen tekstiilien kierrätysaste on  
maailmanlaajuinen ongelma: suurin osa yritysten 
tekstiilipoistoista päätyy edelleen poltettavaksi,  
vaikka kierrätyksen innovaatiot lisääntyvät vauhdilla. 
teksti laura syrjälä kuva jetro stavén

totekstiilejä: armeijan materiaale-
ja, turvavyötä, nahkaa, purjekan-
gasta, messumattoa ja turvevillaa. 

Lukkala kertoo Globe Hopen ke-
hittäneen ZeroWaste-palvelukon-
septin, jonka avulla voidaan ot-
taa vastaan kaikki yritysten pois-
totekstiilit ja kierrättää ne tehok-
kaasti. Poistotekstiileistä kehite-
tään uusiotuotteita vaikkapa yri-
tyksen omiin tarpeisiin, kuten lii-
ke- tai henkilöstölahjoiksi tai ima-
go- ja promootiotuotteiksi. Huono-
kuntoiset tekstiilit sen sijaan ohja-
taan jalostettavaksi lähituotantoon, 

jonka kautta ne päätyvät esimerkik-
si eristeiksi, pakkausmateriaaleiksi 
tai suodattimiksi. 

“
Palvelukonseptin 
avulla voidaan  
ottaa vastaan  
kaikki yritysten 
poistotekstiilit. 
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”Voisimme kasvattaa 
metsien hyötykäyttöä 
n. 20 miljoonaa kuutio- 
metriä vuodessa.”

”Vaikka kaupunki  
tiivistyy, sen 
hengittävyys  
tulee säilyttää.”
Vantaan kaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen

Rakennusopin professori 
Markku Karjalainen
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Espoo on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen: 
kaupunki haluaa olla täysin hiilineutraali vuoteen 
2030 mennessä. Onnistumisen avain on yhteistyö.

teksti antti j. lagus 
kuvat joona raevuori

Kestävien 
ratkaisujen  
kaupunki

E spoon kaupungin ta-
voitteesta tekee haas-
tavan erityisesti se, että 
kaupungin kaikista pääs-

töistä se voi toiminnallaan vaikut-
taa vain noin kymmeneen prosent-
tiin. Vaikka kaupunki lisäisi omien 
palvelujensa energiatehokkuut-
ta merkittävästi, valtaosa kaikista 
päästöistä syntyy silti muista läh-
teistä, kuten esimerkiksi asumises-
ta ja liikenteestä.

Hiilineutraaliuden tavoittelun 
avainsana on yhteistyö. Espoos-
sa on mielenkiintoisia lämmitys-
kokeiluja, joista kaupunginjohtaja  
Jukka Mäkelä mainitsee Otanie-
meen porattavan 6,5 kilometriä sy-
vän reiän, josta haetaan puhdasta 
geolämpöä. Mäkelä mainitsee myös  
lämpöpumppuvoimalan, missä jä-
tevedestä kerätään talteen hyö-
tylämpö. Näillä keinoin kaukoläm-
mössä voidaan säästää merkittäväs-
ti fossiilisia polttoaineita. 

Tavoitteena on, että energiatuo-
tanto on kokonaan uusiutuvaa vuo-
teen 2030 mennessä, mikä pienen-
tää myös käyttäjien energialaskua.

Maailman älykkäin kaupunki
Espoo sai tänä vuonna kansainvä-
lisen tunnustuksen, kun kaupunki 
valittiin The Most Intelligent Com-

munity -kilpailussa voittajaksi. Ai-
empia voittajakaupunkeja ovat ol-
leet muun muassa Hollannin Eind- 
hoven ja Australian Melbourne.
Kaupunkilaisista, oppilaitoksista 
ja yrityksistä muodostuva yhteisö 
täyttää älykkyyden kriteerit.

Mäkelän mukaan Espoo on pi-
tänyt yhtenä mallina Eindhovenia, 
jossa on yliopisto ja teknologiayri-
tys Philipsin kotipaikka. Mäkelä toi-
voo, että voitto toisi kaupungille uu-
sia kontakteja niin yritys- kuin tut-
kimusmaailmaan.

Kasvua raiteiden varrella
– Kun sanomme, että Espoo on mo-
nessa asiassa edellä, useat saattavat 
pitää sitä kehuskeluna. Edelläkävi-
jyys on ennemminkin kasvukau-
pungin velvollisuus, Mäkelä sanoo.

Kaupungille edelläkävijyys mer-
kitsee rohkeutta tehdä asiat toisin. 
Yksi kestävän kehityksen kulmaki-
vistä on osaaminen. Kaupunki tekee 
yhteistyötä seudun korkeakoulujen 
sekä muiden oppilaitosten kanssa ja 
tarjoaa eri opinahjoille mielenkiin-
toisia pulmia ratkottavaksi. 

Espoossa on viisi kaupunkikes-
kusta: Tapiola, Olari ja Matinkylä, 
Espoonlahti, Leppävaara sekä Es-
poon keskus. Kaupungin kasvaes-
sa uusia asuntoja ja elinkeinotoi-

mintaa suunnataan raiteiden var-
teen. Mäkelä huomauttaa, että mo-
net maailman suurkaupungit koos-
tuvat useista kaupunkikeskuksista.

Espoon Tapiolassa lapsuutensa 
viettänyt Mäkelä muistelee, kuinka 
ennen joka paikkaan mentiin jalan. 
Sama tavoite on nyt myös kaupun-

kikeskusten kehittämisessä. Tarkoi-
tus on, että kaikki tarvittavat palve-
lut ovat lähellä asukkaita. Lähellä on 
myös luontoa, joka tarjoaa hyvin-
vointi – ja virkistysmahdollisuuksia.

Yhteisöllisyys on kaupungille 
merkittävä voimavara. Onnistumi-
sen edellytykset ovat siellä, missä 

mukana ovat kaupunkilaiset, yh-
teisöt ja yritykset. Esikoululaiset 
kiteyttivät Päivä kaupunginjohta-
jana -esityksissään hyvän yhteisön 
ja kestävän kaupungin. Siellä lapset 
leikkisivät, nuoriso oppisi, luontoa 
ei sotkettaisi, kaikki olisivat töissä 
ja mummot ja vaarit hoidettaisiin. 

Espoon tavoite olla jatkossakin Euroopan kestävin kaupunki edellyttää yhteispeliä ja yhdessä tekemistä, 
kertovat Kestävä Espoo -ohjelman puheenjohtaja Sirpa Hertell ja kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Noin vuosi sitten valmistunut länsimetro laajenee tulevaisuudessa Espoon Kivenlahteen.

ESPOOSSA on totuteltu vajaan vuo-
den ajan metron käyttöön. Siirtymi-
nen suorista bussilinjoista liityntä-
liikenteeseen ei ole ollut helppoa, 
mutta Helsingin seudun liikenteen 
hallituksen varapuheenjohtaja  
Sirpa Hertell lupaa, että joukkolii-
kennettä kehitetään jatkuvasti no-
peammaksi ja sujuvammaksi.

Metro on jo tehostanut Espoon 
liikennettä. Parhaillaan on raken-
teilla metron jatke Matinkylästä Ki-
venlahteen. Liikennettä sujuvoit-
taa myös tulevaisuuden toteutus-
listoilla oleva kaupunkirata, jonka 
ansiosta lähijunaliikenne pääsee 
omille raiteilleen Leppävaarasta 
eteenpäin eikä ole enää kaukolii-
kenteen armoilla.

– Kehä I:tä kulkeva bussilinja 550 
korvataan pikaraitiotiellä. Helsin-
gin Itäkeskuksen ja Espoon Keila-
niemen yhdistävä pikaraitiotievau-

nu vetää bussia monta kertaa enem-
män matkustajia ja liikkuminen on 
kumipyöriä sutjakampaa. Uuden 
linjan rakennustyöt alkanevat en-
si vuonna, Hertell kertoo.

Kestävä Espoo -ohjelmatyötä 
tehdään yhdessä kumppaneiden 
ja kaupunkilaisten kanssa. Kes-
keisiä kehittämisalueita ovat älyk-
käät kaupunkiratkaisut, vähäpääs-
töinen ja älykäs liikkuminen, uu-
siutuva energia, vastuullisuus se-
kä viihtyisä lähiympäristö.

Kaupunki on satsannut myös 
kaupunkipyöräilyyn. Espoon yli 
sadalta kaupunkipyöräasemalta 
lainattavilla pyörillä tehdään kes-
kimäärin 2 200 päivittäistä matkaa.

Leppävaaran liityntäliikenteen 
yhteyksiin edellytetään kilpailutuk-
sen yhteydessä lisää sähköbusseja. 
Espoon ensimmäiset sähköbussit 
aloittivat vajaa kolme vuotta sitten. 

Joukkoliikenteen uusi tulevaisuus

S uomalaiset palauttavat vuosittain 
noin 1,7 miljardia pantillista juoma-
pakkausta. Suurin osa pakkauksis-
ta on alumiinitölkkejä.

– Vuosittain palautettavat tölkit peittäi-
sivät valtatien Helsingistä Kittilään, Palpan 
toimitusjohtaja Pasi Nurminen kertoo.

Alumiinitölkkien lisäksi Palpa pitää huo-
len lasipullojen ja PET-muovipullojen kier-
rätyksestä. Kaikkien kolmen juomapakka-
ustyypin yhteenlaskettu kierrätysaste nou-
see jopa yli 93 prosenttiin.

– Suomalaiset ovat tottuneet juomapak-
kausten palauttamiseen. Meillä on siinä 
vuosikymmenten pituinen perinne. Ku-
luttajat suhtautuvat myönteisesti kierrät-
tämiseen, johtaja Tommi Vihavainen toteaa. 

Juomapakkausten palauttamisesta on 
tehty helppoa. Kuluttajat voivat jättää juo-
mapakkauksia noin 4 500 vähittäiskaupan 
pisteisiin. Palautusautomaatit sijoittuvat 
kauppojen ja kauppakeskusten yhteyteen 
niin, että pakkaukset voi palauttaa vaivat-
tomasti muun asioinnin yhteydessä. 

Lisäksi Palpa kerää hotelleista, ravinto- 
loista, kahviloista sekä toimistoista kerty-
vät pantilliset juomapakkaukset.

Kustannukset kuriin
Juomapakkausten palautusjärjestelmä on  
hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Oleellise-
na osana on se, että pakkaukset suunnitel-

laan mahdollisimman hyvin kierrätettäviksi.
– Kiertotalous pitää huomioida palvelu-

ketjun kaikissa vaiheissa, Nurminen sanoo.
Palpa on laatinut yhdessä kierrätyslaitos-

ten ja pakkausten valmistajien kanssa nor-
mit, jotka pakkausten pitää täyttää pääs-
täkseen palautusjärjestelmään. Esimerkik-
si muovipullojen materiaaliksi hyväksytään 
vain PET-muovi. Kerätty materiaali on elin-
tarvikekelpoista, eli hyvin korkealaatuista.

– Vaatimukset koskevat materiaalin lisäk-
si mittoja ja merkintöjä. Normien avulla var-
mistamme, että palautusjärjestelmä toimii 
tehokkaasti kaikkien osapuolien kannalta.

 
Automatisoitu järjestelmä 
Tehokkuuden maksimoimiseksi ja kustan-
nusten minimoimiseksi palautusjärjestelmä 
on automatisoitu kaikissa niissä vaiheissa, 
joissa se on järkevää. Järjestelmä perustuu 
pakkausten viivakoodin ja mittojen tunnis-
tamiseen palautusautomaatilla. Sen perus-
teella kuluttaja saa panttimaksun, materiaa-
lit voidaan kierrättää oikealla tavalla ja jär-
jestelmän kustannukset saadaan jaettua jä-
senten kesken oikein.

– Kierrätyksen merkittävimmät kustan-
nukset syntyvät logistiikasta ja pakkausten 
käsittelystä, joten niiden kehittämiseen kiin-
nitetään paljon huomiota. Tölkkien ja muo-
vipullojen rutistaminen litteäksi ennen kul-
jetuksia on yksi keino leikata kustannuksia.

Suomalaiset ovat maailman parhaita juomapakkausten palauttajia.  
Hyvän tuloksen tekemiseen tarvitaan sekä kuluttajien myönteistä 
suhtautumista että Palpan tehokasta palautusjärjestelmää. 
teksti timo hämäläinen kuva joona raevuori

Uusiutuvista raaka-aineista valmistettavalla biomuovilla voidaan 
korvata useimmat öljypohjaiset muovilaadut. Ekologisen bio-
muovin voi myös kierrättää tai kompostoida.  

teksti tuomas i. lehtonen kuva arctic biomaterials

Juomapakkausten 
kierrätys toimii 
yhteispelillä

Biohajoava muovi 
ei kaipaa öljyä

Palpan toimitusjohtaja Pasi Nurminen ja johtaja Tommi Vihavainen laskivat, että vuosittain 
palautetuista pakkauksista saisi seitsemän kertaa maapallon ympäri kiertävän jonon.

Ö ljypohjaiset muovit ja komposii-
tit ovat nousseet yhdeksi globaa-
lin ympäristökeskustelun päätee-
moista. Uusiutumattomasta raa-

ka-aineesta valmistetut muovit hävitetään 
usein polttamalla, sillä varsinkin kuluttaja-
pakkausten- ja tuotteiden kierrätys on han-
kalaa. Biohajoavat muovit tuovat myös kom-
postoinnin yhdeksi vaihtoehdoksi.

Biomuoveja valmistavan, tamperelai-
sen Arctic Biomaterials Oy LTD:n myynti- 
ja markkinointijohtaja Tomi Kangas näkee 
muoveissa paljon hyvää – ympäristönäkö-
kulmastakin katsottuna.

– Muovien käyttö on vähentänyt jäte-
määriä ja ilmastopäästöjä. Muovin avul-
la esimerkiksi autoista ja koneista on teh-
ty kevyempiä, jolloin 
polttoaineenkulutus ja 
pakokaasupäästöt ovat 
pienentyneet. Muovien 
ympäristökuormitus on 
paljolti kiinni niiden hyö-
dyntämisestä ja kierrät-
tämisestä. Me tarjoam-
me tähän ympäristöys-
tävällisen vaihtoehdon, 
Kangas kertoo.

Yrityksen valmista-
milla biomuoveilla voi-
daan korvata useimmat 
öljypohjaiset muovilaadut. Niiden hiilija-
lanjälki on jopa 60–80 prosenttia pienem-
pi kuin öljypohjaisten muovien. Yrityksen 
biokomposiitti voidaan myös muokata kom-
postoitavaksi teollisesti tai kotikompostissa. 

Ainutlaatuinen kuidutusprosessi
Yritys käyttää biomuovin valmistukseen pit-
käkuituista, hajoavaa lasikuitua, biopohjai-
sia polymeerejä ja erilaisia sideaineita. Idea 
biomuovien kuidutustekniikkaan syntyi 
Arctic Biomaterialsin aiemman tuoteinno-
vaation myötä. Yritys on kehittänyt hajoavan 
lasikuituimplantin lääketieteen käyttöön.

– Erityisosaamistamme on hajoavan la-

sikuidun ja adheesion valmistaminen sekä 
kuidutusprosessi, jossa komponentit yhdis-
tetään. Vastaavaa teknologiaa eivät kilpai-
lijamme käytä. Laadukas adheesio paran-
taa biomuovin kestävyyttä, mikä on ollut 
öljypohjaisten muovien korvaamisen haas-
te. Esimerkiksi kasvien sokerista valmiste-
tun PLA:n lämmönkestoa olemme pystyneet 
nostamaan +55 celsiusasteesta +155 astee-
seen. Tällä tuotteella voitimme Bio-based 
Material of The Year 2018 -kilpailun.

Haasteet otetaan vastaan 
Arctic Biomaterialsilla on valmiit reseptit 
lukuisien biomuovilaatujen valmistami-
seen. Isolle asiakkaalle voidaan räätälöidä 
myös oma resepti. Yleisimpien muovilaa-

tujen kanssa biomuovi ei 
vielä pysty kilpailemaan 
kustannustehokkuudes-
sa. Sen sijaan esimerkiksi 
polyamidin korvaaminen 
on mahdollista. 

Siirtyminen biomuo-
vien käyttöön ei vaadi 
suuria investointeja. Arc-
tic Biomaterials toimittaa 
muovimateriaalin granu-
laatteina, joita voidaan 
työstää tavallisilla ruis-
kuvalukoneilla. 

Arctic Biomaterialsin teknisiä biomuoveja 
käytetään muun muassa elektroniikan, le-
lujen ja keittiötarvikkeiden valmistukseen. 
Yksi uusista ratkaisuista on antimikrobisen 
ominaisuuden lisääminen materiaaliin. La-
sikuituvahvistettujen muovien antimikro-
bisuus tulee korostumaan esimerkiksi lää-
ketieteellisissä välineissä, joukkoliikentees-
sä sekä jakamistalouden yleistyessä yhteis-
käyttöautoissa ja -laitteissa.

– Meidät voi haastaa kehittämään ekologi-
sen ja taloudellisen ratkaisun erilaisten öljy-
pohjaisten muovien vaihtoehdoksi. Haluam-
me olla aktiivinen keskustelija globaalissa 
biomuovialan markkinassa, Kangas visioi.

Palpa kierrättää

n Juomapakkausten kierrätyksestä 
koituvat kustannukset katetaan jäse-
niltä perittävillä kierrätysmaksuilla. 

n Suomen palautuspakkaus Oy on  
voittoa tavoittelematon yritys, jonka 
omistavat kauppa ja juomateollisuus.

n Suuri osa materiaalista päätyy  
takaisin juomateollisuuden käyttöön 
uusina juomapakkauksina.

n Palpa ei omista palautusjärjestelmän 
laitteita, vaan hallinnoi järjestelmää ja 
toimijoiden muodostamaa verkostoa.

Muovimateriaali toimitetaan raemaiseen muotoon saatettuna granulaattina. 

“
Hiilijalanjälki on 
jopa 60-80 %  
pienempi kuin  
öljypohjaisten 
muovien.  
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T ehdään niin, kuin on ai-
na ennenkin tehty.

Tämä asenne on ehkä 
suurin este puukerros-

talojen yleistymiselle Suomessa. 
Puun markkinaosuus on edelleen 
uusissa kerrostaloissa varsin pieni, 
vain 5-6 prosenttia.

– Perinteiset rakennuttajat ja 
urakoitsijat eivät ole laajalti in-
nostuneet puurakentamisesta, 
koska asuintaloja on tehty be-
tonista viimeiset 60 vuotta, ku-
vailee rakennusopin professori  
Markku Karjalainen, joka vetää 
arkkitehtuurin laboratoriota Tam-
pereen teknillisessä yliopistossa.

Kokemukset puukerrostalohank-
keista ovat kuitenkin hyviä. Kar-
jalaisen viime vuonna tekemäs-
sä asukaskyselyssä selvisi, että 84 
prosenttia uusien puukerrostalojen 
asukkaista arvioi kotitalonsa arkki-
tehtuuriltaan ja yleisilmeeltään hy-

Puukerrostalo 
palvelee asukkaan 
lisäksi ympäristöä

väksi tai erittäin hyväksi. Erityisesti 
kiiteltiin asuntojen hyvää äänieris-
tystä, sisäilmaa sekä kodikkuutta.

– Myös rakennuttajien mielestä 
kohteet olivat hyvin onnistuneita ja 
niistä saatu palaute oli ollut positii-
vista, Karjalainen summaa.

Tähän mennessä Suomessa 
on rakennettu 63 yli 2-kerroksis-
ta asuinpuukerrostaloa, yhteensä  
1623 asuntoa. Uusia puukerrosta-
lokohteita on tulossa lähivuosina 
lisää noin 1 300 asunnon verran.

Vuonna 2011 uudistetut palo-
määräykset mahdollistavat jopa 
8-kerroksiset asuintalot puusta, 
kunhan ne varustetaan automaat-
tisella sammutuslaitteistolla.

Torjuu ilmastonmuutosta
Ehkä tärkein syy puurakentamisen 
taustalla on sen ekologisuus: puu si-
too tehokkaasti itseensä hiiltä, joka 
on siten poissa ilmakehästä.

- Metsät kasvavat Suomessa no-
peammin kuin niitä hyödynnäm-
me. Voisimme kasvattaa kestäväs-
ti metsiemme hyötykäyttöä noin 20 
miljoonaa kuutiomeriä vuodessa.

Nykyaikainen puurakentaminen 
on myös kilpailukykyinen vaihto-
ehto perinteiselle betonille. Yleisty-
mässä ovat erityisesti tilaelementit, 
jotka valmistetaan tehtaassa massii-
vipuulevyistä. Rakentamisaika työ-
maalla saadaan lyhyeksi, mikä alen-
taa kokonaiskustannuksia.

– Mielelläni näkisin, että tästä 

kehittyisi vientituote suomalaisille 
puu- ja rakennusalan yrityksille. Ky-
syntää löytyisi varmasti paljonkin. 

Lisäkerroksia betonitaloihin
Karjalainen on tutkinut ja edistä-
nyt suomalaista puukerrostalojen 
rakentamista 1990-luvulta lähtien. 
Hänen johtamassaan TTY:n arkki-
tehtuurin laboratoriossa tutkitaan 
paitsi uusien puukerrostalojen kil-
pailukykyä, myös puun käytön 
mahdollisuuksia betonisten ker-
rostalojen energiakorjauksissa ja 

lisäkerroksissa. 
– Vanhojen kerrostalojen rungot 

eivät välttämättä kestä lisäkerros-
ten tekemistä betonista. Puusta nii-
tä voidaan kuitenkin rakentaa, sillä 
puu painaa vain viidesosan betonin 
painosta, Karjalainen huomauttaa.

TTY:n arkkitehtuurin laboratorio 
on arkkitehtuurin ja kaupunkitilan 
mallintamisen edelläkävijä. Labora-
torion tutkimus kattaa laajasti ark-
kitehtuurin, rakentamisen, yhdys-
kuntasuunnittelun sekä kaupunki-
tutkimuksen ajankohtaisia aiheita.

Latokartanon puukerrostalokortteli valmistui Viikkiin vuonna 2012. Professori Markku Karjalainen kertoo 
talojen hiilijalanjäljen olevan huomattavasti pienempi kuin keskiverrolla betonirakenteisella kerrostalolla.

Puu on ekologinen ja kilpailukykyinen raaka-aine  
myös kerrostalorakentamiseen. Tampereen teknillinen 
yliopisto tarjoaa aiheesta tutkimusta ja koulutusta.
teksti virpi ekholm kuva joona raevuori

Kaikki Arvid Nordquistin kahvi on peräisin sertifioiduilta kahvinviljeli- 
jöiltä, jotka takaavat viljelyn ihmisiä ja ympäristöä ajatellen.

Vastuullinen tuotanto
alkaa jo kahvipelloilta 

A rkiaamujen kahvi ko-
tona tai työpaikalla 
yhdessä kollegojen 
kanssa. Iltakahvi töi-

den jälkeen tai sunnuntaiaamu-
jen herkkukahvi. Suomalaisten 
kahviviikkoon mahtuu monen-
laisia makukokemuksia, kuvailee 
Arvid Nordquistin tuotepäällikkö  
Tuula Urrila-Koppanen.

– Suomalaiset ovat selkeästi ha-
lukkaampia kokeilemaan uusia ma-
kuja. Myös kahvilta on alettu kai-
vata vaihtelua, ja kodeista alkaa-
kin löytyä useampia erilaisia ko-
neita kahvin valmistukseen.

Suomalaiset kuluttavat kahvia lä-
hemmäs 10 kiloa vuodessa henkeä 
kohden. Perinteisesti kahvi on ol-

Hyvä maku myy edelleen 
kahvin, mutta tuotannon 
eettisyys ja ympäristö- 
vaikutukset kiinnostavat  
yhä useampaa kuluttajaa.
Arvid Nordquist on edellä- 
kävijä, jolle vastuullisuus
alkaa jo kahvipelloilta. 
 
teksti anna gustafsson  
kuva arvid nordquist

lut vaaleapaahtoista suodatinkah-
via, mutta makutottumukset ovat 
muuttuneet tummempaan suun-
taan. Arvid Nordquistin kahvit ovat 
pääsääntöisesti tummapaahtoisia ja 
kaikki sataprosenttisesti korkealaa-
tuista Arabica-papua.

– Myydyin merkki on voimakas 
ja tummapaahtoinen Reko. Kahvia 
myydään maku edellä ja siinä me 
pärjäämme. Kahviemme myynti on 
kasvanut Suomessa huimat 20-30 
prosenttia vuodessa. 

Ostajat haluavat arvoja
Suomessa Arvid Nordquistin kah-
vien suurin asiakasryhmä on 25-40 
-vuotiaat suurkaupungeissa asuvat 
kuluttajat, joiden ostopäätöksiä oh-
jaavat maun lisäksi vahvasti arvot. 
Kulutuspäätöksissä korostuvat vas-
tuullisuus, paikallisuus ja yksilölli-
syys. Globaalisti ostotottumuksia 
selvittävän tutkimuslaitos NMI:n 
mukaan 33 prosenttia eurooppalai-
sista kuluttajista miettii vastuulli-
suutta ostopäätöksiä tehdessään.

Kaikki Arvid Nordquistin reilun 
kaupan kahvit ovat luomua. Käy-
tössä on kansainvälinen vastuulli-
sesta viljelystä kertova UTZ-sertifi-
kaatti. Vastuullisuuteen ei liity pel-
kästään kahvinviljelijä, vaan koko 
yhteisö hänen ympärillään.

– Sen lisäksi, että kahvinviljeli-

jöiden työolot ovat hyvät ja heille 
maksetaan reilu korvaus, otamme 
yrityksenä vastuuta myös kouluista, 
sairaaloista ja alueesta viljelyksen 
ympärillä, Urrila-Koppanen kertoo.

Tuhansia istutettuja puita
Kahvintuottajan vastuullisuuteen 
liittyy myös laaja hiilijalanjäljen 
kompensointi. Arvid Nordquist is-
tuttaa vuosittain yli 150 000 puuta 
niihin maihin, joissa sen kahvia vil-
jellään. Puiden istuttamisen tekee 
skotlantilainen hyväntekeväisyys-
järjestö Plan Vivo, joka myös huo-
lehtii, että istutettavat puut hyö-
dyttävät yhteisöä esimerkiksi polt-
topuuna tai rakennusmateriaalina. 

Istutettavien puiden lajikkeet 
mietitään myös siltä kantilta, et-
tä yhteisö voi vähentää köyhyyt-
tä myymällä niiden hedelmiä. Ei-
kä hiilidioksidipäästöjen kompen-
sointi pääty vain pelloille. Myös 
kahvin logistiikan hoitava yhtiö ra-
portoi kuljetuksista syntyvät pääs-
töt, jotka hyvitetään puita istutta-
malla. Arvid Nordquistin Tukhol-
man Solnassa sijaitseva paahtimo 
käy jo biopolttoaineella. 

– Mietimme liiketoiminnassam-
me niin planeettaa kuin ihmisiäkin. 
Se ei ole meillä vain vastaus kulut-
tajien toiveeseen, vaan osa yrityk-
sen perusarvoja. 

Vantaa on laatinut  
tulevaisuuden tiekartan, 
joka vie kaupungin kehi-
tystä eteenpäin resurssi-
viisaasti ja vastuullisesti.
Tiekartan kaistat johtavat 
kohti kestävästi toimivaa, 
hiilineutraalia Vantaata 
vuoteen 2030 mennessä.

teksti liisa joensuu 
kuva joona raevuori

V antaan kaupungin-
johtaja Ritva Viljanen 
 esittelee uudistunutta 
kaupungintalon ympä-

ristöä Tikkurilassa. Kun aiemmin 
taloa ympäröivät parkkipaikat, 
nykyisin sen vieressä käydään to-
rikauppaa ja takana käyskennellään 
Kirjastopuistossa. Vuoden 2017 Ym-
päristörakenteena palkitut Tikkuri-
lantori ja Kirjastopuisto symboloi-
vat hyvin Vantaan uutta suuntaa. 

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen uskoo, että kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin päästään kaupungin, yritysten ja asukkaiden yhteisellä ponnistelulla.

– Haluamme luoda hyvän elä-
män edellytyksiä ja kestävää tule-
vaisuutta. Vantaalle muuttaa vuo-
sittain 4 000 uutta asukasta, mi-
kä tekee siitä yhden Euroopan no-
peimmin kasvavista kaupungeista. 
Vaikka kaupunki tiivistyy, sen hen-
gittävyys tulee säilyttää. Haluamme 
kasvaa vastuullisesti. Siksi kaupun-
gin kehitystä määrittää resurssivii-
sauden tiekartta kunnianhimoisine 
tavoitteineen. Kasvihuonepäästöjä 
vähennetään 80 prosenttia vuoden 
1990 päästöihin verrattuna vuoteen 
2030 mennessä, Viljanen kertoo.

Puhtaampaa energiaa
Resurssiviisauden tiekartta on kau-
pungin strateginen ympäristöohjel-
ma. Se ohjaa kehitystä päästöttö-
mäksi, jätteettömäksi ja luonnon-
varoja kestävästi käyttäväksi kau-
pungiksi, jossa ei ylikuluteta ja jos-
sa kaatopaikalle ei toimiteta jättei-
tä. Suurin tavoite on kaupunginval-
tuuston linjauksen mukaisesti hiili-
neutraali Vantaa vuonna 2030. 

Taustalla vaikuttavat luonnonva-
rojen hupeneminen, ilmastonmuu-
tos ja luonnon monimuotoisuuden 

köyhtyminen. Vantaa halutaan säi-
lyttää vihreänä  kaupunkirakenteen 
tiivistymisestä huolimatta.

Resurssiviisauden tiekartan kol-
me päätavoitetta on tarkoitus saa-
vuttaa neljän etenemiskaistan kaut-
ta. Toimet kohdistuvat energianku-
lutukseen ja sen tuotantoon, yhdys-
kuntarakenteeseen ja liikkumiseen, 
kulutukseen ja materiaaleihin sekä 
vastuulliseen elämään. Jokaiselle 
kaistalle on määritelty vuotta 2030 
kuvaavat tavoitteet.

Energiantuotanto ja -kulutus ai-
heuttavat valtaosan, jopa runsaat 
40 prosenttia, Vantaan kasvihuo-
nepäästöistä. Tiekartan tavoitteena 
on päästötön sähkö- ja lämpötuo-
tanto, energiatehokkuuden lisää-

minen sekä viisas energiankulutus. 
– Vantaan Energian rooli hiili-

neutraaliustavoitteen saavuttami-
sessa on merkittävä. Se on sitoutu-
nut luopumaan kivihiilen poltosta. 
Tavoitteena on, etteivät sähkön ja 
lämmön tuotanto aiheuta merkit-
tävästi ilmastopäästöjä. Kaupungin 
tavoitteena on lisäksi luopua öljy-
lämmityksestä vuoteen 2030 men-
nessä. Kaupunki omistaa tällä het-
kellä 37 öljylämmitteistä kiinteistöä, 
joista suurin osa on kouluja ja päi-
väkoteja. Niissä ja kaupungin uusis-
sa kohteissa siirrytään käyttämään 
maalämpöä ja aurinkoenergiaa. 

Yksityistalouksien lämmitysjär-
jestelmän vaihtaminen olisi Vilja-
sen mukaan valtiontuen paikka. 
Resurssiviisaus ja kaupunkien kun-
nianhimoiset ilmastotavoitteet tu-
lisi ottaa huomioon lainsäädännös-
sä ja lisätä muun muassa korjaus-
rakentamisen energia-avustuksia.

Raitiovaunu vuonna 2025 
Toiseksi suurin päästöjen aiheuttaja 
Vantaalla on liikenne. Viljanen odot-
taa innolla Vantaan raitiovaunulii-
kenteen alkamista. Kehärata yhdis-

tää jo kaupungin läntiset alueet, rai-
tiovaunu yhdistäisi itäiset.

– Tavoitteena on, että ratikan 
rakentaminen alkaa vuonna 2025. 
Jos 86 000 ihmistä saadaan raiteil-
le vuorokaudessa, ilmastomerkitys 
on suuri. Vantaa kannustaa myös 
nousemaan auton sijasta satulaan. 
Olemme ylpeitä keväällä käyttöön 
otetusta, satoja pyöriä vetäväs-
tä Tikkurilan aseman lämpimästä 
pyöräparkkihallista. Rakennamme 
myös lisää pyöräilyn laatukäytäviä.  

Resurssiviisauden tiekartta kan-
nustaa myös kiertotalouteen, jos-
sa kulutus perustuu uusien tuot-
teiden ja omistamisen sijasta palve-
luiden käyttämiseen, jakamiseen, 
vuokraamiseen ja kierrättämiseen. 
Vantaa on mukana Suomen ympä-
ristökeskuksen vetämässä Circwas-
te-hankkeessa yhtenä 10:stä kier-
totalouden edelläkävijäkunnasta. 
Tavoitteena on jätteetön kaupunki, 
jossa kaikki materiaali kierrätetään.  

– Vastuullinen vantaalainen toi-
mii resurssiviisaasti, kierrättää ma-
teriaaleja, kuluttaa niukasti ja osal-
listuu jakamistalouteen, Viljanen 
kannustaa kaupunkilaisia. 

Tulevaisuuden tiekartta
ohjaa kestävälle kaistalle

“
Vaikka kaupunki  
tiivistyy, sen  
hengittävyys  
tulee säilyttää.
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Hyvinvoiva ihminen on 
kekseliäs ja tuottelias,
mikä heijastuu koko  
yhteisöön. Talouden  
tasapaino vaikuttaa  
suuresti hyvinvointiin, 
mikä kannattaa ottaa 
työhyvinvointivalmen-
nuksessakin huomioon.  

teksti outi rantala 
kuva varapuu

H uoli elämän eri osa-alu-
eilla saattaa pahim-
massa tapauksessa 
lamaannuttaa ihmi-

sen kokonaan. Murehtiminen es-
tää heittäytymistä työhön ja mui-
hin toimiin täydellä tarmolla. Uupu-
mukseen saatetaan hakea ratkaisua 
liikunnan lisäämisestä tai uniongel-
miin helpotusta pilleripurkista.

– Yksi kestävän kehityksen edel-
lytys on, että ihminen pysyy kiin-
ni elämässä eikä syrjäydy. Liikun-

Tähän mennessä Varapuun perustaja ja päävalmentaja Mikko Sjögrenin rahataidon luennoilla on käynyt yli 20 000 henkilöä. Yritys järjestää vuosittain yli 50 tapahtumaa.  

ta on hyvä stressin laukaisija, mut-
ta stressin aiheuttajaa se ei poista. 
Pitkäkään juoksulenkki ei vapauta 
murheesta, jonka velka tai maksa-
maton lasku aiheuttaa, Valmennus-
yhtiö Varapuun perustaja ja 10times 
Oy:n osakas Mikko Sjögren toteaa.

Työntekijän henkilökohtainen 
taloudellinen huoli vaikuttaa mer-
kittävästi työhyvinvointiin ja sitä 
kautta voi olla osana työn tuotta-
vuuden heikentymistä. 

– Jos raha-asiat painavat mieltä, 
niin työsuoritus saattaa jäädä va-
jaaksi. Ihminen on fyysisesti läs-
nä, mutta ajatukset ja huomiokyky 
ovat muualla, jolloin tapaturmien-
kin mahdollisuus kasvaa.

Työhyvinvointia tulisi tukea elä-
män eri osa-alueiden kautta, ei vain 
fyysisen kunnon kohottamiseen ja 
henkiseen virkistykseen keskitty-
vässä tyhy-toiminnassa.

– Työhyvinvointivalmennuk- 
sissa on usein kolme osa-aluetta: 
liikunta, ravinto ja lepo. Talouteen 
ei puututa, vaikka esimerkiksi Tuo-
mas Lehtisen laajan työhyvinvoin-
tikyselyn mukaan työntekijöiden 
suurin työhyvinvointiin heikentä-

västi vaikuttava asia oli huoli hen-
kilökohtaisesta taloudesta – vastaa-
jan iästä ja asemasta riippumatta

Sjögren on vakuuttunut siitä, et-
tä taloudellinen hyvinvointi lisää 
työntekijän kykyä valita ominai-
suuksilleen sopivat tehtävät sekä 
rohkaisee pitämään itse huolta jak-
samisesta ja tarvittaessa kieltäyty-
mään, jos työtä uhkaa kertyä liikaa.

Elämä kuntoon
Elämäsi kuntoon -koulutuksissa 
kartoitetaan jokaisen osallistujan 
henkilökohtainen tilanne monelta 
eri osa-alueelta ja haetaan yksilöl-
lisiä ratkaisuja päivittäisen hyvin-
voinnin lisäämiseksi.

– Aluksi pyritään selvittämään, 
mikä elämässä on pahin pullonkau-
la. Huomio kiinnitetään pieniin käy-
tännön asioihin ja jokaisen kohdal-
la mietitään, missä järjestyksessä  
ahdinkoa aiheuttavia asioita läh-
detään korjaamaan. Ihminen kes-
tää hyvin, jos yksi osa-alue sakkaa, 
mutta kahden kanssa on jo huomat-
tavasti vaikeampaa pärjätä , ellei ole 
varautunut tilanteeseen. 

Usean osa-alueen ongelmat käy-

vät liian hankaliksi ja vaikeuttavat 
elämää merkittävästi.

– Liian usein yksi työntekijän elä-
män ongelmallisista osa-alueista on 
huoli henkilökohtaisesta taloudesta.

Valmennuksen osa-alueina ovat 
ravinto, ihmissuhteet, liikunta, va-
linnat, lepo, rentoutuminen, ter-
veys ja talous. Koulutuskokonai-
suus on osoittautunut yrityspuo-
lella niin tehokkaaksi, että 10times 
Oy päätti tuoda kokonaisuuden ku-
luttajienkin saataville. Omaa ener-
gisyyttään voi tarkastella koulutuk-
sen kunkin osa-alueen kautta asian-
tuntijoiden opastuksella.

– Omaa hyvinvointiaan voi siis 
lähteä kehittämään monesta suun-
nasta: esimerkiksi kun tapaat hyvän 
ystävän, saat siitä energiaa, jolloin 
omasta syömisestään on helpom-
pi huolehtia. Kun luet hyvän kirjan 
tai nukut hyvin ja riittävästi, energi-
syys huolehtia jostain muusta osas-
ta lisääntyy, Sjögren kuvailee.

Energiasyöppöjä voi myös pois-
taa. Suuri palkka ei ole tae loista-
vasta hyvinvoinnista, mutta huoli 
omasta taloudesta vie huomion oi-
keasti tärkeistä asioista, kuten vaik-

ka unesta tai ihmissuhteista.
– Tulokset puhuvat ohjelman 

toimivuudesta. Ohjelman läpikäy-
neiden työtyytyväisyys kasvoi jo-
pa 82,1 prosenttia, sairauspoissaolot 
putosivat 84,6 prosenttia ja energi-
syys parani 85 prosenttia.

Ennakoivaa säästämistä
– Työikäisten lisäksi rahahuolia on 
usein myös eläkeläisillä, joiden ta-
loudellinen tilanne on muuttunut 
merkittävästi heidän jäätyään pois 
työelämästä. Vaikka tulot pienene-
vät, kaikille pätevät samat ohjeet: 
ota selvää omista numeroistasi ja 
rakenna vähintään kahden kuu-
kauden menoja vastaava puskuri.

Sjögren muistuttaa, että vauras-
tuvat ihmiset eroavat muista siinä, 
että he siirtävät rahaa ensin sivuun 
joko säästöön tai sijoituksiin ja jät-
tävät loput käyttövaroiksi.

– Vararahasto rauhoittaa mieltä. 
Se antaa olosuhteiden muuttuessa 
aikaa ratkaista muuttunut talous-
tilanne. Energinen ihminen saa ih-
meitä aikaan, Sjögren vakuuttaa.

Henkilökohtainen talous 
tukee hyvinvointia
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