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Kestävä kehitys

On aika jättää taakse illuusiot muutoksen 
mahdottomuudesta ja astua kohti kestävää 
tulevaisuutta – paluuta vanhaan ei ole. 
Puheenvuorossa Eeva Furman. s.2
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MISTÄ TUNNISTAA menestyvän pörssiyh-
tiön? Japanissa voit saada vastaukseksi, että 
menestyjän hallituksessa istuu kestävyys-
asiantuntija. Kestävyystutkijoilla ja -asian-
tuntijoilla pitää tätä nykyä kiirettä. Eikä 
vaan Japanissa, vaan joka puolella maa-
ilmaa. Enää ei nimittäin riitä, että yrityk-
sen juristit hallitsevat  
ympäristö- ja ihmis-
oikeuslainsäädäntö-
viidakon tai että ym-
päristövastuuraport-
ti laaditaan huolella,  
jotta kestävä kehitys to- 
teutuisi. 

KYSE ON merkittäväs-
ti laajemmasta ja stra-
tegisemmasta ulottu-
vuudesta yritysten toi-
minnassa. Yritykset, 
toimialat sekä globaa-
lit tuotantoketjut ovat 
nousemassa hallinnon 
rinnalle merkittäviksi 
kestävän kehityksen 
politiikkatoimijoiksi. 
Sekä kestävä että kestämätön kehitys nosta-
vat aivan uudenlaisia tarpeita riskiskenaa-
rioiden laadintaan. Näiden ymmärtäminen 
edellyttää ymmärrystä luonnonjärjestelmi-
en, markkinoiden, sijoittamisen ja kulttuu-
rin muutosten välisistä kytkennöistä. Suo-
messa kestävyysasiantuntijuutta on saata-
vana tehokkaasti myös yhteistyön kautta, 
laajasta kirjosta kestävyystutkimushank-
keita, kestävyyteen orientoituneita tutki-
muslaitoksia sekä kestävyyspaneelilta. 

ON TÄRKEÄ Ä,  että kestävyysmurros teh-

dään leveällä pensselillä, globaaleissa tuo-
tantoketjuissa ja osallistumalla kokon 
aisten järjestelmien, kuten liikenne-, ter-
veys-, energia- ja ruokajärjestelmien, murrok-
seen. Oman yrityksen ja toimialan yksittäiset  
ratkaisut ovat osa tätä systeemistä uudistu-
mista, mutta ilman kytkentää laajempaan  

yhteyteen niiden mer-
kitys voi jäädä pelkäksi 
viherpesuksi. Sen takia 
asiantuntijuuden tuo-
minen strategisiin poh- 
dintoihin on tärkeää.

ON AIKA HERÄTÄ ruu-
susenunesta. Viimeis-
tään koronapandemia 
ja sitä seuranneet kes-
tävyyskriisi ja mitta-
vat elvytystoimet sai-
vat kellot soimaan sii-
tä, mitä on edessä. Soi-
vatko kriisikellot seu-
raavan kerran toisen 
viruksen herättämänä, 
vai laukaiseeko kriisin 
esimerkiksi globaali 

ruokaturvan romahdus. Minkä mittakaa-
van elvytystoimia se edellyttää? Tulevai-
suus ei ole ennustettavissa, mutta yhdestä 
asiasta tutkijat ovat laajalti yhtä mieltä. Sekä 
hitaasti hiipivät että nopeasti iskevät yhteis-
kuntaa ravisuttavat kriisit ovat kiihtymään 
päin. Paluuta vanhaan ei ole. Vaihtoehtoi-
na etenemiselle ovat hidas, kallis ja ylisuku-
polvisesti moraaliton polku tai nopea, uu-
distava ja kestävää tulevaisuutta luova pol-
ku. On aika jättää taakse illuusiot muutok-
sen mahdottomuudesta ja astua rohkeasti 
kohti huomista. 

Rohkeasti kohti huomista 

05 DSV ROAD 
Kestävää logistiikkaa 
nyt ja tulevaisuudessa

”Louhinta ei saa 
olla haitallista 
kasveille, eläimille 
tai suoalueen 
vesitaloudelle.”
AA Sakatti Mining Oy:n toimitusjohtaja 
Pertti Lamberg 

teksti helen partti 
kuva outi neuvonen

J okainen sairaalaan päätynyt 
suomalainen saa hoidon ai-
kana kotikunnan kustanta-
man lääkityksen. Sairaaloi-

den lääkehuollosta vastaavat sai-
raala-apteekit ja lääkekeskukset. 
Niiden rooli on merkittävä, sillä 
sairaalat käyttävät vuosittain val-
tavan määrän lääkkeitä. 

– Sairaalalääkkeiden määrä kat-
taa noin neljänneksen koko Suomen 
lääkemyynnistä, kertoo Pfizer Suo-
men toimitusjohtaja Deb Mangone. 

Sairaaloiden kaikkea käytössä 

Pfizer Suomen toimitusjohtaja Deb Mangone, sairaalakilpailutuksista vastaava Joonas Laine ja vastuunalainen johtaja Pasi Virta nostavat keskusteluun lääkehankintojen ympäristökriteerit.

olevaa lääkevalikoimaa ei löydy 
tavallisesta apteekista. 

Jotta lääkehuolto olisi turvallis-
ta ja tarkoituksenmukaista, sairaa-
lalääkkeiden hankinnat varmiste-
taan pitkälle aikavälille. Valtaosin 
lääkkeet kilpailutetaan kahden vuo-
den välein. Tarjousvertailussa vali-
taan kokonaistaloudellisesti edul-
lisin, hinta-laatusuhteeltaan paras 
valmiste. Tarjousvertailussa hinta-
pisteet ja laatupisteet lasketaan yh-
teen. Eniten yhteispisteitä saanut 
voittaa tarjouskilpailun. Laatupis-
teissä olisi hyvä ottaa huomioon, 
mikäli vain mahdollista, myös lääk-
keiden ympäristövaikutukset. 

Norja suunnannäyttäjänä
Sairaalalääkkeiden ympäristövai-
kutusten arviointi on Suomessa 
toistaiseksi vähäistä ja myös han-
kalaa, sillä hankintayksiköillä ei ole 
käytössään näiden arvioimiseen 
systemaattisia arviointikriteerejä. 

– Norja alkoi muutama vuosi 
sitten ensimmäisenä Pohjoismaa-
na arvioida antibioottien ympäris-
tövaikutuksia. Nämä uudet ympä-
ristökriteerit ovat nyt painoarvol-

taan 30 prosenttia, ja vastaavasti 
hinnan osuus pieneni merkittäväs-
ti tarjousvertailussa, kertoo sairaa-
lakilpailutuksista Pfizer Suomessa 
vastaava Joonas Laine. 

Kyseessä on iso muutos hankin-
taprosesseissa. Hankintayksiköi-
den vaa’assa painaa se, että lääke-
valikoima vastaa mahdollisimman 
hyvin sairaalan omia tarpeita. Ym-
päristöasioiden huomioiminen olisi 
Suomessa uusi näkökulma.  

– Haluamme käynnistää sairaala-
lääkkeiden ympäristövaikutuksista 
dialogin alan toimijoiden, lääkefir-
mojen ja sairaanhoitopiirien, välil-
le. Samalla on kuitenkin tärkeä ko-
rostaa, että tuotteiden ympäristö-
vaikutusten pohdinta ei saa vaikut-
taa hoitopäätöksiin tai sairaalaan 
tarvitsemaan lääkevalikoimaan, 
Mangone korostaa.

Ympäristöherätykseen voisi riit-
tää jo pelkästään se, että hankin-
tayksiköissä pohdittaisiin, miten 
ympäristöasiat on otettu omalla 
tontilla huomioon. Pfizerin omat 
ympäristötavoitteet ovat korkeal-
la. Kansainvälinen lääkeyritys ta-
voittelee toiminnassaan hiilineut-

raaliutta vuoteen 2030 mennessä. 
Siihen se aikoo päästä toteuttamal-
la tiukasti omia ympäristötavoit-
teitaan, mutta myös työskentele-
mällä samoihin arvoihin ja tavoit-
teisiin sitoutuneiden kumppanien, 
raaka-ainetoimittajien ja sopimus-
valmistajien, kanssa. 

– Teemme yhteistyötä vain sel-
laisten yritysten kanssa, joilla on 
asianmukaiset toimiluvat ja jotka 
ovat myös sitoutuneet ympäristö-
tavoitteisiin, vastuunalainen joh-
taja Pasi Virta toteaa.

Lääkkeiden ympäristöprofiili
Lääkkeiden ympäristövaikutuksia 
arvioitaessa huomio voidaan kiin-
nittää esimerkiksi pakkausmateriaa- 

leihin ja -kokoihin sekä raaka-ai-
neiden alkutuotantoon. Pakkauk-
set ja raaka-aineet voidaan valmis-
taa ympäristöystävällisesti, ja järke-
villä pakkausvalinnoilla voidaan vä-
hentää lääkejätteen määrää. 

– Muovipakkausten kierrätys-
merkinnät tulevat olemaan muka-
na valintaperusteissa, mikä on hy-
vä esimerkki sairaaloiden tekemis-
tä ympäristöteoista, Laine toteaa.

Ympäristöseikkojen huomioi-
minen ei ole yksinkertainen asia, 
ja sen tietää myös Pfizer. Sairaala-
lääkkeiden hankintaan vaikuttaa 
iso määrä potilaiden ja hoitohen-
kilökunnan turvallisuuteen ja lii-
ketoiminnan kannattavuuteen liit-
tyviä seikkoja. 

Norjassa on kuitenkin päästy sa-
noista tekoihin. Se, että ympäristö-
seikoilla on painoarvoa antibioot-
tien hankinnassa, ei vähennä pel-
kästään ympäristökuormaa, vaan 
se voi ehkäistä myös antibioottire-
sistenssin syntyä. Malli osoittaa, et-
tä ympäristökriteerit on mahdollis-
ta ottaa huomioon sairaalalääkkei-
den hankinnassa, ehkä pian enene-
västi myös Suomessa.

Sairaalalääkkeiden hankinta 
kohtaa ympäristökriteerit

“
Norja panostaa 
ympäristöön 
sairaaloiden lääke- 
hankinnoissa.

Antibioottiresistenssin 
ehkäisyyn voidaan vai-
kuttaa myös huomioi-
malla sairaalalääkkeiden 
ympäristövaikutukset. 
Vaikutusten tulisikin olla 
yhtenä laatukriteerinä  
lääkehankinnoissa. 

Puheenvuoro 

Eeva Furman 
Johtaja 
Suomen ympäristökeskus

CIRECO FINLAND  
Onko kiertotalous Suomen  
uusi Nokia?
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Logistiikka-alan edellä-
kävijä DSV korostaa 
ekologisten arvojen 
merkitystä kuljetus- 
alan päätöksenteossa.  
Energiatehokkuus on 
tulevaisuudessa edellytys 
alalla toimimiselle.

Oletko satunnainen 
matkailija, joka haluaa 
ottaa huomioon paikalli-
sen luonnon, kulttuurin 
ja asukkaat? Haaveiletko 
vastuullisemmasta mat-
kailualasta? Haluatko  
olla edelläkävijä?

teksti mari laaksonen 
kuvat dsv road

teksti marja hakola 
kuva jari järvinen K ansainvälisiä toimitus-

ketjuja ohjaava ja op-
timoiva logistiikkatalo 
DSV ohjaa määrätietoi-

sesti alan toimintaa kohti kestäviä 
ratkaisuja ja vihreämpää logistiik-
kaa. DSV on kaikessa toiminnas-
saan sitoutunut edistämään YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita ja 
näyttää vihreiden arvojen edellä-
kävijänä esimerkkiä kaikille kulje-
tusalan toimijoille.

– DSV ei omista autoja tai laivo-
ja, mutta voi omilla valinnoillaan 
vaikuttaa koko toimitusketjuun. 
Olemme ikään kuin logistiikka- 
alan kapellimestari, jonka tehtävä-
nä on ohjata ja optimoida alan ja sen 
toimijoiden toimintaa pitkälläkin 
tähtäimellä kestävään suuntaan, 
myynti- ja markkinointijohtaja 
Jurkka Mäkelä DSV:ltä kuvailee.

Logistiikka-alan suunnannäyt-

täjän työ ei ole helppo. Vihreiden 
valintojen kannustimiksi tarvitaan 
myös poliittista päätöksentekoa.

– Vihreät ratkaisut ovat kalliita 
niin kauan kun käyttäjiä on vähän. 
Esimerkiksi biodieselin 20 prosent-
tia kalliimpi hinta ei houkuttele kul-
jetusliikkeitä ekologiseen valintaan. 
Lisäksi kuljetusalalla kilpailu on ko-
vaa, ja monen investointikyky uu-
teen, vähempipäästöiseen kalus-
toon on heikko, Mäkelä sanoo.

Tulevaisuudessa vihreät valinnat 
ovat kuitenkin toiminnan edellytys. 
Raha yksin ei enää voi olla ratkaise-
va kriteeri päätöksenteossa.

– Vihreisiin talkoisiin tarvitaan 
jokaisen panosta. Kun koko kulje-
tusala on jakamassa vihreiden va-
lintojen kustannuskakkua, hinnat 
tippuvat vähitellen. Tämä on näh-
ty jo sähköautojen kohdalla. Tah-
totasomme on saada koko ala nä-
kemään vihreät valinnat investoin-
tina, joka maksaa itsensä takaisin. 
Ympäristön kunnioittaminen on 
myös maine- ja menestystekijä, jo-
ta asiakkaat osaavat arvostaa, Mä-
kelä muistuttaa.

Asenne- ja arvomaailma ovatkin 
viimeisen vuoden aikana olleet Mä-
kelän mukaan merkittävässä mur-
roksessa.

– Alalla tiedostetaan se, että muu-
tos on välttämätön. Kaikkialla pu-
hutaan kestävistä ratkaisuista, ja vä-
hitellen puheet muuttuvat toimin-
naksi. Tiennäyttäjänä pyrimme kan-
nustamaan alihankkijoitamme teke-

mään entistä kestävämpiä valinto-
ja oma-aloitteisesti, ennen kuin on 
tarvetta pakotteille.

Hiilijalanjälki pienemmäksi
DSV:n tavoitteet energiatehokkuu-
delle ovat kovat. Osana Science Ba-
sed Targets -vastuullisuusohjelmaa 
yhtiö on sitoutunut vuoteen 2030 
mennessä vähentämään jopa 40 
prosenttia hallinnoimiensa raken-
nusten, vetokaluston ja työsuh-
deautojen päästöjä sekä 30 prosent-

tia alihankkimiensa kuljetusten 
päästöjä. Konkreettisia askelia vih-
reään suuntaan otetaan jatkuvas- 
ti. Tuloksiakin on jo saatu.

– Käytämme logistiikkakeskuk-
sissamme vihreää sähköä ja uusiu-
tuvaa energiaa. Kiinteistön standar-
disuunnittelun, eli BREEAMin, an-
siosta uuden, vuonna 2019 valmis-
tuneen logistiikkavarastomme säh-
könkulutus väheni jopa 65 prosent-
tia. Siitäkin huolimatta, että varas-
ton kapasiteetti nousi viidenneksel-

Osana Science Based Targets -vastuullisuusohjelmaa DSV on sitoutunut vähentämään vuoteen 2030 mennessä hallinnoimiensa työsuhdeautojen, 
rakennusten ja vetokaluston päästöjä jopa 40 prosenttia, sekä alihankkimiensa kuljetusten päästöjä 30 prosenttia.

Kestävää logistiikkaa 
nyt ja tulevaisuudessa

DSV ei omista autoja tai laivoja, mutta vaikuttaa omilla valinnoillaan koko toimitusketjun kestävyyteen.

lä. Kaukolämmön kulutusta olem-
me saaneet pudotettua varastois-
samme täällä Suomessa jopa 37 pro-
senttia, Mäkelä kertoo esimerkkejä 
tuloksista hymyillen.

Energiatehokaan rakentamisen 
lisäksi käynnissä on useita pilotoin-
teja hiilijalanjäljen pienentämisek-
si. DSV pyrkii vähentämään päästö-
jä muun muassa uusiutuvaa vetyä, 
sähköä, biodieseliä ja LNG-kaasua 
hyödyntämällä.

– Tanskassa olemme mukana 
uusiutuvan vedyn pilotoinnissa, 
Ruotsissa puolestaan olemme ura-
uurtajia bioöljyn käytössä. Suomes-
sa yksi tuoreimmista pilotointipro-
jekteistamme on alihankkijamme 
LNG-kaasulla kulkeva vetoauto, ja 
Saksassa panostetaan sähköauto-
verkostoon, Mäkelä listaa.

Joustoa ympäristön ehdoilla
Mittavien pilottihankkeiden rinnal-
la sitoutuminen kestävän kehityk-
sen tavoitteisiin näkyy DSV:llä kai-
kessa arkisessa päätöksenteossa. 
Tyhjiä kilometrejä vältetään opti-
maalisilla reittivalinnoilla ja juna-
liikennettä hyödynnetään aina kun 
mahdollista. Lastaus- ja purkuaika-
tauluissa joustetaan, mikäli se on 
ympäristön kannalta järkevää.

– Vastuullinen toiminta merkit-
see meille päätöksentekoa ympä-
ristö huomioiden ja edellytämme 
tietenkin samaa myös yhteistyö-
kumppaneiltamme. 

Kestävän kehityksen tavoitteet 
ulottuvatkin DSV:llä vastuulliseen 
liiketoimintaan myös muun muassa 
ihmisten ja yhteistyökumppanuuk-
sien näkökulmasta.

– Suosimme alihankkijavalin-
noissamme uudempaa, vähäpääs-
töisempää kalustoa ja huolehdimme 
siitä, että tarjoamme terveellisen ja 
turvallisen työympäristön tekijöil-
lemme, Mäkelä kiteyttää.

“
Vihreät ratkaisut 
ovat kalliimpia 
niin kauan kun 
niiden käyttäjiä 
on vähän.

J os vastasit myöntävästi jo-
honkin ingressissä esitetyis-
tä kysymyksistä, on uusi di-
gitaalinen Vastuullisen mat-

kailun portaat -koulutus suunnat-
tu juuri sinulle. 

Vastuullinen matkailu on ajan-
kohtainen aihe, sillä matkailubis-
nes on hiljalleen elpymässä korona-
pandemian jäljiltä. Pandemia nosti 
esiin matkailun negatiiviset vaiku-
tukset, kuten liikamatkailun, ja mo-
nissa matkakohteissa haittoja halu-
taan oppia hallitsemaan paremmin. 

Jyväskylän ammattikorkeakou- 
lun, Haaga-Helia ammattikorkea-
koulun, Oulun yliopiston, Lapin 
yliopiston ja Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun yhteistyös-
sä tuottama digitaalinen koulutus 
antaa valmiudet toimia vastuulli-
sesti matkailun parissa – ja muuttu-
vassa maailmassa. Ajasta ja paikas-
ta riippumaton koulutus sopii niin 
matkailijoille kuin alan yrittäjille, 
työntekijöille ja kehittäjille. 

Yhteistyön tulos
Vastuullisen matkailun tarkoituk-
sena on kehittää erityisesti koh-
teita ja alueita, joissa ihmisten on 
parempi elää ja vierailla – nimen-
omaan tässä järjestyksessä, toteaa 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 
matkailun liikkeenjohdon lehtori  
Leena Grönroos. 

Idea kesäkuussa lanseerattavaan 
koulutukseen syntyi, kun Grönroos 
yhdessä JAMKin matkailun lehtori 
Petra Blinnikan kanssa pohti, mi-
ten luoda helposti saatavilla ole-
vaa vastuullisen matkailun täy-
dennyskoulutusta Suomeen. Aja-
tuksena oli suunnata oppia myös 
niille, joilla ei välttämättä ole tut-
kintoa matkailualalta – esimerkiksi 
yrittäjille, jotka ovat lähteneet alal-
le oman kiinnostuksen tai harras-
tuneisuuden innoittamana. 

– Käsityksemme oli, että matkai-
lun ekologiset vaikutukset tunne-
taan meillä hyvin, mutta vastuulli-

suuteen kuuluvia taloudellisia, so-
siaalisia ja kulttuurillisia näkökul-
mia ei niinkään, Grönroos korostaa.

Yhteistyötä vastuullisen matkai-
lun saralla oli jo tehty korkeakoulu-
jen kesken, joten koulutushank-
keen käynnistäminen kävi nopeasti. 
Aluksi kartoitettiin matkailuelinkei-
non todellisia tarpeita ja osaamista 
vastuullisen matkailun osalta. Tu-
losten pohjalta luotiin 24 kompe-
tenssilähtöistä, yksilön osaamis-
ta ja matkailualaa tukevaa kurssia.

– Koulutus vastaa vaativamman-
kin yleisön tarpeisiin, sillä kurssien 
näkökulma kattaa kaikki kestävän 
kehityksen osa-alueet. Kurssit tu-
kevat kansainvälisiä kestävän ke-
hityksen tavoitteita, ovat ajankoh-
taisia ja mikä parasta, niitä on ollut 
laatimassa valikoima alan huippu-
osaajia korkeakouluista eri puolelta 
Suomea, Grönroos sanoo.

Kestävän kehityksen polulla
Ilmainen johdantokurssi antaa 
kaikille oppijoille yhtenäistä poh-
jaa opiskeltavaan asiaan. Johdan-
to sisältää arviointityökalun, jonka 
avulla opiskelija voi testata omaa 
osaamistaan ja valita kurssit sen 
mukaisesti. Kurssit voi opiskella 
haluamassaan järjestyksessä.

Matkailun ekologisten vaiku-

tusten sekä ilmastonmuutostyön 
lisäksi tarjolla on mielenkiintoisia 
aiheita, joiden suhde kestävään 
kehitykseen ei ole niin tunnettu. 
Näitä ovat muun muassa matkai-
lutoimialan rakenteet, matkailun 
vaikutus paikallisyhteisöön sekä 
vastuullinen viestintä. 

Kurssit ovat saatavilla verkko-
sivuilla ja digitaalisessa oppimis-
ympäristössä ympäri vuorokau-
den. Opiskella voi omassa tahdissa 
silloin, kun itselle parhaiten sopii. 
Opiskelijoiden suoritusten arvioin-
ti on täysin automaattista. 

– Vastuullisen matkailun por-
taat -koulutus on aidosti digitaa-
lista, ajasta, paikasta ja laitteesta 
riippumatonta ja esteetöntä. Opis-
kelija ei tarvitse uusia järjestelmiä 
tai erityistaitoja, sanoo koulutuk-
sen sujuvasta käyttäjäkokemuk-
sesta vastannut projektipäällikkö  
Rositsa Röntynen JAMKista.

– Digitaalista sisältöä on tuotet-
tu pääosin JAMKin digikeskuksessa. 
Kokonaisuutta on pilotoitu keväällä 
ja käyttäjäkokemusta sen pohjalta 
kehitetty, Röntynen kertoo.

Kansainvälistä koulutusta
Matkailu on yksi JAMKin nouse-
vista aloista. Vastuullinen matkai-
lu, digitalisaatio ja luova liiketoi-

minta ovat matkailun kehittämi-
sen keskiössä.

– Myös kansainvälisyys näkyy 
koulun arjessa vahvasti, kertoo leh-
tori Susanna Nuijanmaa, joka vas-
taa englanninkielisestä Tourism 
Management -tutkinto-ohjelmasta.

– Noin puolet koulutusohjelman 
opiskelijoista on kansainvälisiä 
opiskelijoita eri puolilta maapalloa. 
Nuorten kiinnostus vastuulliseen 
matkailuun on suurta, ja he ovat 
innokkaita viemään vastuullisuu-
den viestiä kotimaihinsa.

Petra Blinnikka koordinoi JAMK- 
issa valtakunnallista vastuullisen 
matkailun verkostoa, jossa Vastuul-
lisen matkailun portaat -koulutuk-
sen kehittäminen käynnistyi. Ver-
kosto on osa kansainvälistä Interna-
tional Centre for Responsible Tou-
rism, eli ICRT-verkostoa.

– Meillä on hyvät edellytykset 
kehittää Vastuullisen matkailun 
portaat -koulutuksesta myös vien-
tituote, Nuijanmaa visioi. 

Vastuullisen matkailun portaat 
-koulutus lanseerataan 1.6.2021.

Yliopettaja Minna Tunkkari-Eskelinen ja projektipäällikkö Rositsa Röntynen kertovat, että kesäkuussa lanseerattavaan Vastuullisen matkailun portaat -koulutukseen liittyy digitaalisia ja 
audiovisuaalisia materiaaleja, jotka tuotettiin suurimmilta osin Jyväskylän ammattikorkeakoulun digikeskuksella.

Vastuullisen hyvää matkaa
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N okia-yhtiön syntysi-
joille Tampereen ku-
peeseen ollaan perus-
tamassa ekososiaalista 

hyvinvointialustaa. Kulttuurihisto-
riallisesti merkittävälle Tehdassaa-
relle rakennetaan toimitiloja, pieni-
muotoista teollisuutta, harrastus-
mahdollisuuksia, palveluja ja tapah-
tumia, jotka huomioivat toiminnas-
saan ekologisen näkökulman. 

– Luomme työllämme ekososiaa-
lista hyvinvointia, missä elinympä-
ristö on mahdollisimman vähähiili-
nen ja energiapihi. Korostamme rat-
kaisuissamme yksilön hyvinvoin-
tia elinympäristössään, Cireco Fin-
land Oy:n hallituksen puheenjohta-
ja, työpäällikkö Perttu Ketola sanoo.

Uudistuvaan Tehdassaareen pää-
see tutustumaan tänä kesänä erilais-
ten tapahtumien, kesäkahviloiden 

ja harrastusmahdollisuuksien myö-
tä koronarajoitukset huomioiden. 

– Arviolta 2-3 vuoden kuluttua al-
kaa vanhojen tehdashallien sanee-
raustyö, jonka jälkeen myös alueen 
uudet teollisuusyritykset pääsevät 
aloittamaan toimintansa. 

Kiertotalouden esimerkki
Ennen kuin suunnitelma toteu-
tuu, se vaatii alueen kiinteistökan-
nan uudistamista nykyaikaisia vaa-
timuksia vastaavaksi. Kaikista vä-
hähiilisin ratkaisu on saneerata jo 
olemassa olevia rakennuksia. 

– Rakennukset ja rakentaminen 
kuluttavat puolet maapallon luon-
nonvaroista ja noin 40 prosenttia 
energiasta. Saneeraamalla vanho-
ja kohteita edistämme kiertotalou-
den kehitystä ja vähennämme ra-
kentamisen aiheuttamia ilmasto-
vaikutuksia, toteaa Ketola.

Rakentamisen ilmastovaikutus-
ten lisäksi nyky-yhteiskunnan haas-
teita ovat kestämätön kulutus ja so-
siaalinen eristäytyminen. Tehdas-
saari pyrkii toiminnallaan vaikutta-
maan näihin epäkohtiin. 

– Saareen on rakenteilla kierto-
talouden ekosysteemi, jolla tulee 
olemaan niin sosiaalista, kulttuu-
rista, matkailullista kuin taloudel-
listakin arvoa.

Ketola uskoo, että Tehdassaaren 
keskeinen sijainti ja luonnonkau-
niit maisemat yhdessä alueen vä-
rikkään historian ja tulevien käyt-
tömahdollisuuksien kanssa tekevät 

siitä virikkeellisen oppimisympäris-
tön, tunnelmallisen kohtaamispai-
kan sekä arvokkaan miljöön yritys-
ten sijoittumiselle.

Tie yhteiseen hyvään
Tehdassaari-hanke noudattaa YK- 
liiton Kestävä kehitys - Agenda 2030 
-tavoiteohjelmaa, jonka päämää-
ränä on tehdä maailmasta parem-
pi paikka ihmisille, ympäristölle ja 
uudelle talousmallille. 

– Peilaamme kaiken tekemisem-
me tähän ohjelmaan. Uskomme, et-
tä se on myös taloudellisesti kannat-
tavaa. On ennustettu, että omista-
misen merkitys tulee vähenemään 
tulevaisuudessa, mikä nostaa jaka-
mistalouden ja palvelujen kysyntää. 

Cireco tahtoo toiminnallaan pait-
si edistää kiertotalouden ratkaisu-
jen tuotteistamista ja kaupallista-
mista, myös herättää yritykset huo-
maamaan, että ilmastokriisi on tot-
ta, vaikka sen vaikutukset Suomes-
sa eivät ole vielä yhtä dramaattisia 
kuin muualla. 

– Täällä on osaamista ja mahdol-
lisuuksia vaikuttaa maailmanlaajui-
siin ilmastokysymyksiin ja siksi on 
tärkeää, että menemme kohti yh-
teistä hyvää. Jo pelkällä asenne-
muutoksella saa tuloksia aikaan. 

Ketola korostaa avoimuuden ja 
jakamisen merkitystä matkalla koh-
ti uudenlaista, globaalia kiertotalou-
den talousmallia, missä opittu tieto 
annetaan eteenpäin yhteisten pää-
määrien saavuttamiseksi. Hyvä esi-

merkki toimintamallista on vanhoi-
hin hallitiloihin suunniteltu Living 
Lab -keskus, jossa yritykset, oppilai-
tokset sekä tutkimus- ja kehityslai-
tokset innovoivat uusia ekologisia 
tuotteita ja toimintamalleja. 

– Kaikki Living Lab –keskuksen 
tuottamat tulokset luovutetaan 
eteenpäin muiden toimijoiden käyt-
töön. Tarkoitus on, että Tehdassaa-
ri inspiroi ihmisiä ja yrityksiä ilmas-
toystävällisiin ja kestäviin tekoihin 
paremman tulevaisuuden puolesta. 
Tehdassaaressa toteutettavat ratkai-
sut vastaavat myös kasvavien kau-
punkien tarpeisiin, Ketola sanoo.

Onko 
kiertotalous 
Suomen  
uusi Nokia?

Cireco Finland Oy:n projektipäällikkö Ina Luukkalan mukaan teollisuushistoriallisesti merkittävässä ympäristössä nykypäivä ja menneisyys kohtaavat tarjoten kävijöille elämyksiä. 

teksti maiju korhonen  kuva eino ansio

Kiertotalous vaatii onnistuakseen ideoiden jakamista, 
avoimuutta ja yhteistyötä. Suosimalla kiertotaloutta 
toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita. Inspiroiva 

Tehdassaari
n Tehdassaari on kansainvä- 
lisestikin merkittävä teolli-
suushistoriallinen kohde.

n  Saareen perustetaan 
alueen tarpeen mukaan  
kehittyvää ekososiaalista 
hyvinvointialustaa.

n Alue osana kehitystä: 
1860-luvulla agraarisesta 
teolliseen, 2020-luvulla li-
neaarisesta kiertotalouteen.

Ilmastoystävällistä asumista 
resurssiviisaalla suunnittelulla

I lmastonmuutoksen hillin-
tä luo paineita koko elinkei-
noelämälle, etenkin raken-
nusteollisuuteen. Bonavan 

toiminta ympäristöasioissa on val-
miiksi etupainotteista, joten haas-
te ei pelota. Yrityksessä nähdään 
kestävän kehityksen strateginen 
merkitys.

– Haluamme tehdä sosiaalisesti, 
ekologisesti ja taloudellisesti kes-
tävää liiketoimintaa. Siksi myös 
ilmastotavoitteemme ovat kovat. 
Vasta kun tavoitteet ovat tarpeek-
si korkealla, on mahdollisuus myös 

saavuttaa merkittäviä asioita, ko-
rostaa Bonava Suomen toimitus-
johtaja Riku Patokoski.

Asukas on uusien Bonava-kohtei-
den suunnittelun lähtökohta. Sik-
si Bonavalla mietitään myös, miten 
kestävää asumista voidaan mahdol-
listaa. Asunnot tehdään joustavas-
ti muunneltaviksi ja yhteiset tilat 
siten, että ne soveltuvat erilaisiin 
käyttötarkoituksiin. Koska raken-
nukset ovat pitkäikäisiä, yksi kes-
keinen asumisen ilmastoteko on va-
lita vähäpäästöistä energiaa. Julki-
sen liikenteen ja palvelujen lähei-

syys vähentää autoilun tarvetta. 
Piha oleskelupaikkoineen synnyt-
tää yhteisöllisyyttä ja istutukset se-
kä luovat viihtyisyyttä että suojaa-
vat ilmastonmuutoksen tuottamil-
ta sääilmiöiltä.

Energiatehokkaat ratkaisut 
Rakentamisen vastuullisuus ulot-
tuu asuinympäristöjen suunnitte-
lusta asuntojen koko elinkaarelle.

– Koska rakentaminen kuormit-
taa ympäristöä, haluamme varmis-
taa, että se on teknisesti ja toimin-
nallisesti mahdollisimman kestä-
vää. Ympäristöä säästävä rakenta-
minen, energiatehokkaat ja vähä-
hiiliset ratkaisut, kierrätettävät ja 
kierrätetyt materiaalit sekä älykäs 
talotekniikka ovat keskeisiä keinoja 
ilmastoystävällisen asuinympäris-
tön luomisessa, Patokoski summaa.

Esimerkiksi Postipuistoon nou-
sevan Helsingin Lähetti 1:n lämmi-
tys hoidetaan ilmastoystävällisellä 
maalämmöllä. Useaan Bonava-koh-
teeseen tulee aurinkopaneelit, joil-
la tuotetaan sähköä kiinteistölle.

Resurssiviisautta ja vähäpäästöi-
syyttä kehitetään jatkuvasti. Vuo-
desta 2018 lähtien Bonava on käyt-
tänyt työmaiden energianlähteenä 
päästötöntä tuulivoimaa. Jokaisella 
työmaalla tehdään ympäristösuun-
nitelma, jossa huomioidaan mui-
den ympäristövaikutusten ohella 
jätteiden lajittelu ja kierrätys.

– Rakentamisen prosessissa on 
tärkeää, että materiaalia ei mene 
hukkaan, painottaa Bonava Suo-
men kestävän kehityksen asian-
tuntija Ayla Dinçay.

– Jätteen synnyn ehkäiseminen 
ja materiaalien kierrättäminen on 
resurssitehokkuuden kannalta tär-
keää. Yhteistyössä kumppaniemme 
kanssa olemme kehittäneet pak-
kauksia niin, että jätettä syntyisi 
vähemmän. Toimista huolimatta 
syntyvää hukkaa pyrimme lisäksi 
hyödyntämään muilla työmailla tai 
kumppaniemme toimesta.

On kuitenkin todennäköistä, et-
tä tulemme näkemään muutoksia 
ilmastossa ja toimintaympäristös-

sämme toimista huolimatta. Se ai-
heuttaa pitkällä aikavälillä riskejä, 
jotka rakentamisessa pitää huomi-
oida jo nyt. Lämpötilojen vaihte-
lu ja lisääntyvät sateet tulevat ra-
sittamaan rakennuksia ja vaikutta-
vat niin turvallisuuteen kuin viih-
tyvyyteenkin. Esimerkki muutok-
siin varautumisesta on Keski-Pasi-
lan Ratapihakortteleihin valmistu-
va Helsingin Ellen, jonka viherka-
tot puhdistavat ilmaa, viilentävät 
kaupunkia ja auttavat hulevesien 
hallinnassa.

Kestävästi kohtuuhinnalla
Bonavalle on tärkeää kestävän ke-
hityksen periaatteiden lisäksi myös 
kohtuuhintainen asuminen.

– Asunto on ostajalle aina iso si-
joitus. Haluamme tuoda kestävän 
kodin mahdollisimman monen 
ulottuville: ilmastokestävyys ei voi 
olla luksustuote, Patokoski sanoo.

Bonavalla tutkitaan ja kokeil-
laan uusia teknologioita ympäris-
tötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Vakioitujen ratkaisujen kautta il-
mastotoimia voidaan viedä kaik-
kiin projekteihin.

– Ratkaisujen sovellettavuus 
isossa mittakaavassa on keskeistä 
sekä ilmaston että kohtuuhintai-
sen asumisen kannalta. Pyrimme 
löytämään kohteille sijainteja, jois-
ta pystymme hankkimaan tontteja 
järkevin hinnoin. Esimerkiksi Poh-
jois-Pasilan Postipuistoon rakentu-
vassa Lähetti 1:ssä toteutuu edulli-
nen neliöhinta. Kustannuksia las-
kee myös kohteen maalämpö, joka 
vähentää merkittävästi asumisen 
ilmastopäästöjä, toteaa Patokoski.

– Näemme roolimme vahvasti 
asuinalueiden kehittäjänä, ja ha-
luamme toteuttaa kokonaisia naa-
purustoja. Kaupungeilla on omat 
kestävän kehityksen strategiansa, 
ja yhteistyö on parhaimmillaan si-
tä, että eri toimijoiden osaaminen 
tuottaa alueelle lisäarvoa. Tästä hy-
vä esimerkki on Espoon Finnoon 
alue, jota olemme kehittämässä 
yhdessä kaupungin kanssa, Pato-
koski lisää.

Bonava kehittää kunnian- 
himoisesti kestävää ja  
ihmisläheistä asumista. 
Yritys on sitoutunut  
puolittamaan kaikki 
tuottamansa päästöt  
jokaista rakennettua  
Bonava-kotia kohden  
vuoteen 2030 mennessä. 

teksti mika niiniranta 
kuva susa junnola

Helsingin Pasilan Postipuistoon nousevan Lähetti 1:n lämmitys tullaan 
hoitamaan kokonaan ilmastoystävällisellä maalämmöllä.

Riku Patokoski ja 
Ayla Dinçay haluavat 
tuoda kestävän kodin 
mahdollisimman 
monen ulottuville.
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2030

Eturintamassa 
ilmastokriisiä
vastaan

M onen mielessä Es-
poo on kuin hau-
likolla kaavoitettu 
amerikkalaismalli-

nen autokaupunki. Vanha mieli-
kuva on kuitenkin kaukana edellä-
kävijäkaupungin nykytodellisuu-
desta. Vuonna 2013 käynnistynyt 
kestävän kehityksen ohjelma on 
ohjannut koko kaupungin toimin-
taa jo kahdella valtuustokaudella. 

– Olemme Espoossa asettaneet 
itsellemme erittäin kunnianhimoi-
set ilmastotavoitteet. Tavoitteitam-
me ovat muun muassa, että kivihii-
len käyttö loppuu vuonna 2025, ja 
vuonna 2030 kaupunki on hiilineut-
raali, kertoo Espoon kestävän kehi-
tyksen johtaja Pasi Laitala.  

Kaupungin kestävää kehitys-
tä vauhdittaa hänen kanssaan yli 
20-henkinen kestävän kehityksen 
tiimi, jossa on esimerkiksi liiken-
teen, kiertotalouden ja energiatek- 
niikan asiantuntijoita.

Tuloksia on jo syntynyt. Yksi me-
nestystarinoista on kaukolämmön 
päästötön tuotanto. Vuonna 2020 
jo 40 prosenttia Espoon kaukoläm-
möntuotannosta oli uusiutuvaa. Ke-
säkaudella kaukolämmön tuotan-
toon riittävät biopohjaiset ratkaisut 
ja jäteveden hukkalämpö. Seuraa-
vaksi avuksi tulevat Fortumin uusi 
puupolttoaineella toimiva bioläm-

pölaitos Kivenlahteen, geoterminen 
lämpölaitos Otaniemeen sekä ilma-
vesilämpöpumppu Vermoon. Hii-
lenpoltto lopetetaan pian kokonaan.

Samaan aikaan myös kaupungin 
rakennusten lämmönkulutus on 
saatu joustamaan älykkään teknii-
kan avulla. Espoon vuokra-asunto-
jen, koulujen ja päiväkotien kulu-
tushuippuja tasataan sääennuste-
tietojen ja tekoälyn avulla niin, et-
tä maakaasua käyttäviä varavoima-
loita tarvitaan lämmöntuotannon 
avuksi entistä harvemmin. 

Päästötön kaukolämmön tuotan-
to on vain yksi esimerkki päättyvän 
valtuustokauden lähes 30:stä Kes-
tävä Espoo -ohjelman hankkees-
ta. Tulevaisuuden resurssiviisas 
Kera on paitsi 14 000 asukkaan ja 11 
000 työpaikan kaupunginosa, myös 
mallialue kiertotaloudelle. Kestäviä 
liikkumistapoja Espoo edistää asuk-
kaiden kanssa muun muassa auto-
jen ja tavarapyörien yhteiskäytöl-
lä. Molempia kokeillaan parhail-
laan ympäri kaupunkia. 

– Ohjelmakauden tärkein oppi on 
ollut se, että kestävämpää maailmaa 
rakennetaan yhdessä. Espoon paras 
voimavara ovat espoolaiset ihmiset, 
yhteisöt ja yritykset, kertoo kaupun-
ginjohtaja Jukka Mäkelä.

Espoon kaupungin asukaskohtai-
set päästöt ovatkin vuodesta 2017 

alkaen olleet pääkaupunkiseudun 
pienimmät. Espoon verkostomai-
nen kaupunkirakenne on osoittau-
tunut hyväksi niin kaupunkilaisille 
kuin ympäristölle. Lähin aluekes-
kus ei ole koskaan kaukana, ja ti-
heä raideliikenne kuljettaa ympäri 
pääkaupunkiseutua, joten omalle 
autolle ei välttämättä ole tarvetta. 
Espoo nousikin vuonna 2016 teh-
dyssä tutkimuksessa 140 kaupun-
gin joukosta koko Euroopan talou-
dellisesti, sosiaalisesti ja ekologi-
sesti kestävimmäksi kaupungiksi. 

 
Yhdessä yritysten kanssa
Espoon kestävää kehitystä vauhdit-
tavat paikalliset yritykset. 

– Kestävät kaupunkiratkaisut 
syntyvät parhaiten kaupunkien, 
yritysten ja tiedeyhteisön yhteis-
työnä, Pasi Laitala pohtii.

Kestävää Espoota rakentavas-
sa ekosysteemissä on tällä hetkel-
lä mukana noin 50 yritystä. Kehit-
tämispäällikkö Mari Päätalon vas-
tuulla on uusi Espoon kestävän kas-
vun ekosysteemiä rakentava han-
ke. Yksi sen käytännön tavoitteista 
on kaksinkertaistaa yritysten määrä 
ekosysteemissä. Mukaan tarvitaan 
erilaisia yrityksiä pyöräkorjaamois-
ta ja aurinkopaneelien asentajista 
aina suuriin pörssiyhtiöihin.

– Kaikki yritykset, jotka pysty-
vät tarjoamaan asukkaille parem-
paa hiilineutraalia arkea, ovat ter-
vetulleita, Päätalo kertoo.

Yksi yhteistyöyrityksistä on es-
poolaisten kaukolämmöntoimitta-
ja Fortum. Espoo ja Fortum ovat so-
pineet, että kaupungin kaukolämpö 
on hiilineutraalia tämän vuosikym-
menen kuluessa. Fortum on myös 
mukana suunnittelemassa Espoo-
seen ja Kirkkonummelle kaavoitet-
tavien datakeskustonttien sijaintia. 
Näin tulevien datakeskusten huk-
kalämpö saadaan hyötykäyttöön 
kaukolämpöverkkoon.

Tärkeitä kumppaneita ovat myös 
Espoon maamerkeiksi nousseet 
kauppakeskukset. SPARCS-kau-
punkikehityshanke rakentaa Es-
poonlahden ja Leppävaaran keskus-
toista vähähiilisiä mallialueita ja ke-

hittää alueiden sähköistä kaupun-
kiliikennettä. Espoon parhaita op-
peja jaetaan EU-hankkeessa muille 
Euroopan kaupungeille. 

Kauppakeskus Sello on vuonna 
2019 käynnistyneen SPARCS-hank-
keen tärkeä pilottikohde. Tavallis-

Kestävästä kehityksestä tuli vuosikymmenessä kiinteä osa espoolaisten 
arkea. Nyt Espoo aikoo kansainväliseksi mallikaupungiksi, jossa  
kehitetyllä ympäristöteknologialla on vientiä ympäri maailmaa.

ta fiksumpaa kauppakeskusta kut-
sutaan virtuaalivoimalaksi, sillä se 
osaa säätää omaa sähkön ja kau-
kolämmön käyttöään tarpeen mu-
kaan. Siemensin suunnittelema Sel-
lon virtuaalivoimala turvaa myös 
koko Suomen sähkönjakelua. Kan-
taverkkoyhtiö Fingrid maksaa kaup-
pakeskukselle selvää rahaa sen val-
miudesta vähentää tai lisätä sähkön-
kulutustaan salamannopeasti aina 
kantaverkon tarpeiden mukaisesti. 

Sellon pihamaata taas koristaa 
SPARCS-kumppaniyritys Plugit 
Finlandin rakentama maan suu-
rin sähköbussien latausjärjestel-
mä. Merkittävä osa Leppävaaran 
liityntäliikenteestä hoituu nykyi-

sin sähköllä, ilman päästöjä ja di-
eselmoottorin melua. 

 
Lippulaivasta hiilineutraali
SPARCS-hankkeen toinen kohde on 
Espoonlahteen vuonna 2022 avatta-
va uusi Lippulaiva-kauppakeskus, 
josta tulee tärkeä joukkoliikenteen 
solmukohta metroasemineen ja lii-
tyntäliikenteen bussiterminaalei-
neen. Uusi, kaksi kertaa aiempaa 
suurempi kauppakeskus on suunni-
teltu alusta alkaen hiilineutraaliksi. 

– Kaikkiaan 171 noin 300 metrin 
syvyistä maalämpökaivoa lämmit-
tävät ja jäähdyttävät kauppakeskuk-
sen lisäksi koko Lippulaiva-kortte-
lin. Kauppakeskuksen yhteyteen on 

tulossa myös 550 asuntoa ja seniori-
talo, Cityconin Lippulaiva-projektin 
vetäjä Risto Seppo toteaa.

Liikennepäästöt ovat merkittävä 
ilmastohaaste. Espoon kasvihuo-
nekaasupäästöistä ne muodostavat 
kolmanneksen. Metro on monipuo-
listanut huomattavasti espoolais-
ten liikkumismahdollisuuksia. Uu-
sissa kestävän kehityksen liikenne-
hankkeissa tarjotaan lisää vaihto-
ehtoja oman auton käytölle, kau-
punkipyöristä aina robottibussei-
hin ja yhteiskäyttöautoihin.

Kesäkuun kuntavaaleissa vali-
taan myös Espooseen uudet kun-
tapäättäjät. Monialainen kestävän 
kehityksen työ tiivistyy tuleval-

Espoolaisen Helsienen Chris Holtslagin mukaan yritys kokeili kierrättää 
pienpanimoiden tuottamaa mäskiä sienten kasvualustaksi.

Keran alueen vanhat 
logistiikkahallit ovat  
jo avautuneet väliaikais- 
käyttöön ja tarjoavat 
tiloja esimerkiksi   
liikuntaan ja kulttuuriin. 

la valtuustokaudella entisestään. 
Se tulee näkymään myös aiempaa 
enemmän kaupunkilaisten arjessa. 
Kestävän kehityksen tiimi on par-
haillaan mukana suunnittelemassa 
Kestävä tulevaisuus -lukiokurssia. 
Monille Espoon koululaisille ja kau-
pungin työntekijöille YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet ovat tulleet 
tutuksi mobiilisovelluksen avulla. 
Espoo on sitoutunut saavuttamaan 
YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teet vuoteen 2025 mennessä. Uusi 
Muovin tarina -hanke taas järjestää 
kymmeneen espoolaiseen pilotti-
kouluun tehokkaan muovijätteen 
kierrätyksen. Kerätty materiaali ja-
lostetaan Lahdessa, LAB-ammatti-

korkeakoulun muovilaboratoriossa 
uusiksi muovituotteiksi, ja kierrä-
tyksestä koostettu verkkonäyttely 
päätyy tulevaisuudessa opetusma-
teriaaliksi kouluihin ympäri maan.

Käsikkäin talouden kanssa
Edes kaupungin taloutta kurittanut 
koronapandemia ei hidasta kestä-
vän kehityksen tahtia.

– Pidän tärkeänä, että Espoon 
kasvu pidetään kestävänä niin ta-
loudellisesti kuin myös ekologises-
ti, sosiaalisesti että kulttuurillisesti, 
Mäkelä linjaa. 

Kestävä kehitys on tulevaisuu-
dessa myös talouden kovaa ydintä. 

– Sellaiset yritykset, jotka pohjaa-

vat toimintansa kestäviin toiminta-
malleihin, tulevat pärjäämään tule-
vaisuudessa, Laitala pohdiskelee.

– Koronan jälkeisessä kasvussa 
on tarkoitus yhdessä yritysten, kor-
keakoulujen ja tutkimuslaitosten 
kanssa synnyttää ratkaisuja, joista 
kehittyy kansallista ja kansainvä-
listä liiketoimintaa, Mäkelä toteaa.

Tähän Espoolla on poikkeuksel-
lisen hyvät edellytykset.

– Meillä on paljon osaamista, 
tutkimusta ja yrityksiä, jotka pys-
tyvät kehittämään ilmastoystäväl-
lisiä toimintatapoja ja teknologioi-
ta. Kaupungin asukkaat myös ot-
tavat uusia ratkaisuja aktiivisesti 
käyttöön, Laitala pohtii.

teksti petja partanen  kuvat olli urpela

  

Koko Euroopan kestävimmäksi  
kaupungiksi tituleerattu Espoo  
on tehnyt vuosien ajan aktiivista 
työtä saavuttaakseen vastuulliset  
ja ilmastoystävälliset tavoitteensa.

Espoon 
kestävän 
kasvun  
matka

2030
Espoon kaupunki  
aikoo olla täysin 
hiilineutraali.

Kaupungin asukaskohtaiset 
päästöt laskivat pääkaupunki-
seudun pienimmiksi.

Kaupunki ja sen paikalliset 
kumppanit verkostoineen  
palkittiin Energy Globe Award 
-palkinnolla.

Otaniemen geoterminen  
lämpölaitos otetaan käyttöön.  
Laitoksen tuotannon on suun-
niteltu kattavan jopa 10 
prosenttia Espoon kaupungin  
kaukolämmön tarpeesta.

Uusiutuvien polttoaineiden 
osuus kaukolämmön tuotan-
nossa nousee yli 50 prosenttiin.

Luovutaan kivihiilen käytöstä 
kaukolämmön tuotannossa.

Saavuttaa YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteet yhtenä edelläkävi-
jäkaupungeista maailmassa.

Espoo on hiilineutraali kaupunki.

Kivenlahden biovoimala korvasi 
Suomenojan kivihiilivoimalan.

Sitoutuu hiilineutraaliuteen 
vuoteen 2030 mennessä.

2016

2013

2017

2017

2019

2020

2021

2022

2025

2025

Kaupunki käynnisti kestävän  
kehityksen ohjelmatyön.

Sijoittui ykkössijalle kaupungin 
taloudellisessa, sosiaalisessa 
ja ekologisessa kestävyydessä 
140 eurooppalaiskaupungin 
kestävyysvertailussa. 
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Suomessa innovoidaan 
kestävää kaivostoimintaa
Kestävän kaivostoiminnan verkosto kokoaa alan yritykset, julkisen sektorin toimijat ja luonnonsuojelujärjestöt  
kehittämään vastuullisen kaivostoiminnan kriteerejä ja toimintatapoja. Visiona on tehdä Suomesta tulevaisuudessa  
kansainvälinen kestävän kaivostoiminnan mallimaa.

teksti tuomas i. lehtonen   kuvat patrik pesonen ja agnico eagle finland oy

S uomen maankamarassa on 
runsaasti arvometalleja, 
joiden kysyntä on kovas-
sa kasvussa muun muassa 

sähköistyvän liikenteen myötä. Tu-
levaisuudessa kaivosteollisuuden 
odotetaankin investoivan Suomeen 
entistä enemmän ja tarjoavan myös 
uusia työpaikkoja. 

Kaivostoiminta voi kuitenkin ra-
sittaa vesistöjä ja pohjavesiä, lisätä 
ympäristön kemikaalikuormitusta 
ja ilmastopäästöjä. Sillä voi olla ne-
gatiivisia vaikutuksia alueen kult-
tuuriseen, sosiaaliseen sekä muu-
hun taloudelliseen toimintaan, esi-
merkiksi matkailualaan. Jotta kai-
vostoiminta olisi vastuullista, tulee 
nämä haasteet pystyä ratkaisemaan.

Vuonna 2014 perustettu Kestä-
vän kaivostoiminnan verkosto eli 
Kaivosvastuu on syntynyt ratkaise-
maan edellä mainittuja pulmia. Se 
tuo saman pöydän ääreen kaivos-
yhtiöitä sekä muun muassa Kun-
taliiton, maakuntaliittoja, kuntia, 
WWF:n, Suomen Luonnonsuoje-
luliiton, MTK:n, paliskuntain yh-
distyksen sekä matkailuyrityksis-
tä hiihtokeskus Rukan. 

Kaivosvastuun puheenjohtaja 
Hannele Pokan mukaan ajatus ver-
kostosta syntyi Talvivaaran kaivok-
sen ympäristövahingon jälkimai-
ningeissa. Vuonna 2013 TEM, ym-
päristöministeriö ja sidosryhmät 
laativat Suomesta kestävän kai-
vosteollisuuden mallimaa -ohjel-
man. Ohjelman pohjalta Sitra ke-
hitti idean kaivosalan toimijoiden 
ja sidosryhmien keskustelu- ja yh-
teistyöfoorumista. 

– Vuonna 2013 lähdimme luo-
maan vapaaehtoisuuteen pohjau-
tuvaa verkostoa, jonka toiminta oli-
si avointa ja läpinäkyvää ja perus-
tuisi itsesääntelyyn. Kanadassa käy-
tössä olevien verkostomallien poh-
jalta muokkasimme Suomeen so-
veltuvan ratkaisun, Pokka kertoo.

Ensimmäisinä toimintavuosina 
on rakennettu verkosto sekä luotu 
säännöt ja uuden kaivosvastuujär-
jestelmän kestävyyskriteerit. Yhtei-
senä haluna oli luoda kriteereistä 
voimassa olevaa ympäristölainsää-
däntöä tiukemmat. Ensin kriteerit 
luotiin kaivostoiminnalle, ja ne ovat 
nyt merkittävien Suomessa toimi-
vien kaivosyhtiöiden hyväksymät. 
Tänä vuonna kriteerit valmistuivat 
myös malminetsinnälle. 

Pokan mukaan perustukset ver-
koston toiminnalle on nyt luotu. 
Seuraavaksi kehitetään konkreet-
tisia toimintamalleja ja työkaluja, 

viestintää sekä vastuullisuusstan-
dardointia ja -raportointia.

– Viime syksynä lähes kaikki kai-
vosyritykset ovat tehneet itsearvi-
oinnit ja tänä vuonna ne alkavat 
teettää ulkopuolisia vastuullisuu-
sauditointeja. Suomalainen kestä-
vä kaivostoiminta on hyvällä tiellä, 
mutta vielä on paljon kehitettävää.

Euroopan suurin kultakaivos
Yksi Kestävän kaivostoiminnan ver-
koston toimijoista on Agnico Eagle 
Finland Oy, joka operoi Euroopan 
suurinta kultakaivosta Kittilässä. 
Yritys työllistää urakoitsijat mu-
kaan lukien noin 1100 työntekijää.

Agnico Eagle Finland Oy:n toi-
mitusjohtaja Jani Lösösen mukaan 
maanalainen kaivos tuottaa noin 
kaksi miljoonaa tonnia malmia ja 
noin 7000 kiloa kultaa vuodessa. 
Tuotantomäärät ovat vahvassa kas-
vussa, ja Agnico Eagle onkin tehnyt 
viime vuosien aikana merkittäviä 
laajennus- ja infrastruktuuri-inves-
tointeja. Lösönen kertoo, että pel-
kästään ympäristöteknologiaan ja 
energiatehokkuuden parantami-
seen on investoitu viime vuosina 
noin 80 miljoonaa euroa. 

– Yhtenä esimerkkinä Kittilän kai-
voksen ympäristöinvestoinnista on 
vuonna 2017 käyttöönotettu vesien-
käsittelylaitos. Vuosina 2022–2023 
otamme lisäksi käyttöön MBBR- 
teknologiaan perustuvan biologisen 
vedenpuhdistamon, joka parantaa 
ympäristötehokkuuttamme entises-
tään. Myös vesien sisäistä kiertoa ja 
uudelleen käyttöä lisätään tulevai-
suudessa, Lösönen korostaa.

Agnico Eagle Finlandin vastuul-
lisuuteen kuuluu hankintojen koh-
dentaminen lähialueille. Esimerkik-
si viime vuonna 90 prosenttia eli 
285 miljoonaa euroa hankinnoista 
tehtiin kotimaisilta yrityksiltä.

Agnico Eagle panostaa myös pro-
sessiensa sähköistämiseen ja auto-
matisointiin. Työkohteissa useat 
koneet toimivat jo sähköisesti ja 
niitä voidaan etäohjata maan pin-
nalta, esimerkiksi toimistotiloista 
käsin. Tämä parantaa työturvalli-
suutta ja -tehokkuutta.

– Pilotoimme tällä hetkellä au-
tonomista dumpperia, joka kuljet-
taa malmin itsenäisesti kaivokses-
ta maan pinnalle. Tunnelissa dump-
peri suunnistaa laserkeilauksella ja 
maan päällä GPS:llä. Ainoastaan las-
tin kippaus tapahtuu etäohjaukses-
sa, Lösönen sanoo.

Kittilän kaivoksella on pystytty 
vähentämään lämpöenergian kulu-
tusta peräti 1 600 omakotitalon vuo-
tuisen energiatarpeen verran. Rikas-
tamossa syntyvästä prosessiläm-
möstä tuotetaan kaukolämpöä, jol-

“
Verkoston 
jäsenyys auttaa 
vastuullisempien 
toimintatapojen 
käyttöönotossa.

Kestävän kaivostoiminnan 
verkosto Kaivosvastuu 
perustuu puheenjohtaja  
Hannele Pokan mukaan 
vapaaehtoisuuteen.

la katetaan 75 prosenttia kaivoksen 
ja kiinteistöjen lämmitystarpeesta.

– Ensi vuonna otamme käyttöön 
kilometrin syvyisen sähkökäyttöi-
sen nostokuilun, joka puolittaa 
malmin kumipyöräkuljetukset ja 
samalla luonnollisesti myös hiili-
dioksidipäästöt, Lösönen kertoo.

Sidosryhmätyö on tärkeää
Sodankylässä sijaitseva Boliden Ke-
vitsa on Suomen suurin avolouhos. 
Vuonna 2020 Kevitsassa louhittiin 
9,5 miljoonaa tonnia malmia, josta 
kaivos tuotti noin 110 000 tonnia 
kuparirikastetta ja 130 000 tonnia 
nikkelirikastetta. Päätuotteiden, eli 
kuparin ja nikkelin lisäksi rikasteet 
sisältävät pienempiä määriä plati-
naa, palladiumia, kultaa ja kobolt-
tia. Malmit rikastetaan kaivoksen ri-
kastamossa ja kuljetetaan Bolidenin 
sulatoille Harjavaltaan sekä Ruotsin 
Rönnskäriin. Malminlouhinta ja -ri-
kastus Sodankylässä työllistävät lä-
hes 570 Bolidenin omaa ja noin 300 
urakoitsijoiden työntekijää.

Suuren kaivoksen toiminnalla 
on laaja-alaisia vaikutuksia ympä-
röivään yhteiskuntaan. Kaivoksen 
johtaja Henrik Grind pitää tärkeä-
nä, että Boliden tuo toiminnallaan 
alueelle asukkaita, työtä ja verotu-
loja sekä vireää yritystoimintaa. Bo-
liden Kevitsa tukee myös paikallista 
koulutusta, nuorisotyötä sekä kult-
tuuri- ja harrastustoimintaa. Yrityk-
sen tuella on esimerkiksi rakennettu 
uusi jäähalli Sodankylään.

Grindin mukaan rahallinen tu-
keminen ei kuitenkaan yksin riitä. 
Tarvitaan myös avointa dialogia 

kaikkien sidosryhmien kanssa. Se 
luo pohjan paremmille päätöksille.

– Kannamme vastuun toimin-
tamme vaikutuksista ja kehitäm-
me tekemistämme sidosryhmien 
tarpeet huomioiden. Yhteiskunta-
vastuumme keskiössä ovat työnte-
kijöiden työhyvinvointi ja -turvalli-
suus, ympäristö ja ilmasto sekä liike-
toiminta. Keskeisiä sidosryhmiäm- 
me ovat henkilöstön ja alihankkijoi-
den ohella Sodankylän kunta ja kun-
talaiset, lähikylien asukkaat, palis-
kunnat ja poronhoitajat sekä yhdis-
tykset, esimerkiksi luonnonsuojelu-
yhdistykset, Grind summaa.

Bolidenin sidosryhmäyhteistyö 
pohjautuu tiiviiseen vuoropuhe-
luun, palautteiden aktiiviseen ke-
räämiseen, kysymyksiin vastaami-
seen sekä sidosryhmäyhteyksiin liit-
tyvään raportointiin. Keskusteluti-
laisuuksien ohella Boliden muun 
muassa järjestää avointen ovien 
päiviä, kaivosvierailuja, perhepäi-
viä, kyläiltoja ja oppilaitosvierailuja 
sekä osallistuu uramessuille.

– Sidosryhmien yhteistyöryhmä 
on hyvä yhteydenpitokanava. Sii-
nä keskeisimmillä sidosryhmilläm-
me on omat edustajansa. Jokin aika 
sitten sidosryhmien edustajia vie-
raili kaivosalueella keskustelemassa 
alueen päivitetystä sulkemista käsit-
televästä pitkän tähtäimen suunni-
telmasta ja alueen maisemoinnista.

Bolidenin vastuullinen toimin-
ta perustuu lainsäädäntöön, usei-
siin ISO-standardeihin, GRI-rapor-
tointiin ja YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. Toimintatapojen käyt-
töön ottamista edesauttaa jäsenyys 
kestävän kaivostoiminnan verkos-
tossa. Boliden on esimerkiksi aloit-
tanut Kaivosvastuuverkoston kehit-
tämän malminetsinnän vastuulli-
suusjärjestelmän hyödyntämisen.

– Olemme sen käytössä vasta al-
kuvaiheessa, mutta odotamme työ-
kalun parantavan jatkossa malmi-
netsinnän vastuullisuutta. Järjestel-
mä tehostaa dokumentointia, sidos-
ryhmäyhteistyötä, palautteen ke-
ruuta sekä luontotiedon keräämistä 
ja luovutusta viranomaisille. Työm-
me turvallisuus sekä avoimuus pa-
ranevat ja malminetsinnästä tulee 
järjestelmän myötä julkisesti hy-
väksytympää, Grind toteaa.

Vaikka työ on vasta alussa, on verkostolla vahva visio tulevaisuuden kestävästä kaivostoiminnasta. 
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A nglo American Finland 
löysi rikkaan monimal-
miesiintymän Sakatis-
ta, Sodankylän pohjois-

puolelta vuonna 2009. Satojen met-
rien syvyydessä sijaitsevassa esiin-
tymässä on kuparia, nikkeliä ja ko-
bolttia sekä monia arvometalleja. 
Nyt Sakatissa selvitetään esiinty-
män laajuutta kairauksin. 

AA Sakatti Mining Oy:n toimitus-
johtaja Pertti Lambergin mukaan 
kaivostoiminta toisi alueelle mil-
jardiluokan investoinnit sekä työl-
listäisi suoraan tai välillisesti noin 
900 ihmistä. Suurena haasteena on 
kuitenkin esiintymän sijainti Viian-
kiaavan soidensuojelualueella. 

– Mikä tahansa kaivos ei Natu-
ra-alueelle sovellu. Louhinta ei saa 
aiheuttaa haittoja kasveille, eläimil-
le tai suoalueen vesitaloudelle. Ha-
luamme osoittaa tieteellisesti, että 
pystymme toimimaan maanalaises-
sa kaivoksessa kestävästi, turvalli-
sesti ja luontoa vahingoittamatta. 
Hyödyntäisimme kaivoksessa uu-
simpia sähkö-, automaatio ja etä-
ohjausteknologioita sekä rikas-
tushiekan hallintaprosessia. Tar-
koituksena on ensimmäisenä kai-
voksena Suomessa kompensoida 
toimintamme ympäristövaikutuk-
set suojelemalla lähes 10 000 heh-
taaria metsää ja suota.

Toteutus luonnon ehdoilla
Ympäristövaikutusten selvittämi-
seksi AA Sakatti Mining on tehnyt 
tutkimusyhteistyötä suomalaisten 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitos-
ten kanssa. Fauna & Flora Interna-
tional -ympäristöjärjestön kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä yritys puo-
lestaan pyrkii lisäämään osaamis-
taan luonnon monimuotoisuudesta. 

AA Sakatti Mining on tehnyt Sa-
katissa kattavia luonto- ja lajikartoi-
tuksia, joista saatuja tietoja on hyö-
dynnetty kairausten toteuttamises-

Vastuu ei lopu 
louhinnan 
päättymiseen 

sa ja kulkureittien suunnittelussa. 
– Luonnonsuojelualueella toi-

mimme tiukkojen standardien ja 
säännösten mukaisesti. Liikumme 
määriteltyjä reittejä ja tallennam-
me reitit GPS-trackereillä. Havain-
noinnissa käytämme apuna droneja, 
jotta voimme vähentää ympäristö-
kuormitusta. Kairauksissa käytäm-
me suljettua vesikiertoa ja kairaus-
soijan keräämme tarkasti talteen. 

Yritys on toteuttanut toiminnas-
taan ympäristövaikutusten arvioin-
nin, jossa on selvitetty ja arvioitu 
kaivoshankkeen välittömiä ja välil-
lisiä ympäristövaikutuksia. Lapin 

ELY-keskus on pyytänyt siihen vielä 
tarkennuksia. Kun tarvittavat tiedot 
ovat koossa, ELY antaa päätelmän.

Kaivoshankkeella tulee olla taka-
naan myös sidosryhmien hyväksyn-
tä eli sosiaalinen toimilupa. 

– Esiintymän sijainnin vuoksi 
hanke aiheuttaa ymmärrettävästi 
kritiikkiä. On erittäin tärkeää, että 
sidosryhmien näkemykset tulevat 
kuulluiksi. Avoimuudella, aktiivi-
sella viestinnällä ja säännöllisillä ta-
paamisilla voimme parhaiten pääs-
tä yhteisymmärrykseen.

Uusi akkukemikaalitehdas
Terrafame on operoinut Sotkamos-
sa sijaitsevaa avolouhosta ja samal-
la teollisuusalueella toimivaa me-
tallien jalostustoimintaa vuodesta 

2015 lähtien. Yritys tuottaa nikkeli-, 
koboltti-, sinkki- ja kuparisulfidia. 
Terrafamen kestävän kehityksen 
johtaja Veli-Matti Hillan mukaan 
kaivos jatkojalostuksineen työllis-
tää yhteensä noin 1900 omaa ja ura-
koitsijoiden työntekijää. 

Tuotantoprosessin keskeisin osa 
on bioliuotus, jossa metallit erote-
taan malmista liukoiseen muotoon 
mikrobeja hyödyntäen. Metallien 
talteenottovaiheessa metallit saos-
tetaan jälleen kiinteään muotoon. 
Arvometallien talteenoton jälkeen 
liuos palautetaan bioliuotukseen. 
Vesitaseen kannalta on oleellista, 
että kuivina ja normaalisateisina 
ajanjaksoina tuotantoprosessi on 
lähtökohtaisesti suljettu ja ainoas-
taan runsaina sadejaksoina proses-
sista poistetaan vettä neturalointi-
prosessin kautta. Keruuvesiä puh-
distetaan tarpeen mukaan.

Touko-kesäkuun vaihteessa teh-
dasalueella käynnistetään maail-
man suurin nikkelisulfaatin tuo-
tantolinja, joka integroidaan osak-
si nykyistä tuotantoketjua. 240 mil- 
joonaa euroa maksanut akkukemi-
kaalitehdas tuottaa sähköautojen 
akuissa tarvittavia nikkeli- ja kol-
bolttisulfaatteja. Uuden tehtaan 
myötä Terrafame kytkeytyy vah-
vasti Suomeen ja Eurooppaan ra-
kenteilla olevaan akkuarvoketjuun, 
joka mahdollistaa liikenteen hiili-
dioksidipäästöjen pienentämisen.

Hillan mukaan Terrafamen tuo-
tantoprosessi tarvitsee noin 90 pro-
senttia vähemmän energiaa kuin 
perinteiset nikkelisulfaatin tuo-
tantomenetelmät. Hiilidioksidi-
päästötkin ovat yli 60 prosenttia 
pienemmät kuin keskimäärin. Tä-
mä tieto on vahvistettu myös ulko-
puolisen arvioijan varmentamassa 
elinkaarianalyysissä. 

– Prosessi säästää energiaa, kos-
ka bioliuotus ei vaadi malmin hie-
nontamista hienojakoiseksi eikä 

Suomen merkittävät kaivosalan toimijat ovat yhdessä sitoutuneet  
Kaivosvastuuverkoston laatimiin kestävyyskriteereihin. Kestävyys  
huomioidaan kaikissa kaivostoiminnan elinkaaren vaiheissa.

teksti tuomas i. lehtonen  kuvat anglo american finland ja patrik pesonen

“
Louhinta ei saa 
olla haitallista  
kasveille, eläimille 
tai suoalueen 
vesitaloudelle.  

Geoteknikko Jouni 
Raninen ja Geologi 
Fabian Fröchlich  
tekevät hydrogeo- 
logiaan liittyvää 
kenttätutkimusta.

Pyhäsalmen kaivoksen malmivarojen ehdyttyä kaivostoiminta lopetetaan 
viranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

prosessissa tarvita korkeita lämpö-
tiloja. Tuotantoprosessi louhinnas-
ta lähtien tapahtuu samalla kaivos- 
ja teollisuusalueella, joten kuljetus-
matkat ovat lyhyet ja toiminta on lä-
pinäkyvää sekä tuotantovaiheet hel-
posti jäljitettävissä, Hilla sanoo.

Tehokkuutta on parannettu myös 
energiantuotannossa. Viime vuon-
na Terrafame alkoi tuottaa proses-
sihöyryä ja kaukolämpöä biolämpö-
laitoksessa. Tänä vuonna prosessis-
sa tarvittavat vetylaitokset varustet-
tiin hukkalämmön talteenotolla. 

Ympäristövastuullisuuden ohel-
la Terrafame on panostanut teolli-
suusalueen työturvallisuuteen ja 
tiiviiseen sidosryhmäyhteistyö-
hön. Vastuullisuustyötä auttavat 
osaltaan Kaivosvastuuverkostossa 
luodut kriteerit ja työkalut.

– Olemme tehneet jo useampa-
na vuonna itsearvioinnin verkos-
tossa luotujen työkalujen avulla. 
Loppuvuonna teetämme ulkopuo-
lisen toimijan toteuttaman ulkoisen 
arvioinnin. Pidämme tärkeänä, että 
käytettävissä olevat arviointimene-
telmät ovat sellaisia, että ne ohjaa-
vat toimintaa jatkuvan parantami-
sen hengessä, Hilla sanoo.

Kova isku koko alueelle 
Malmien louhinta Pyhäsalmen kai- 
voksessa Pyhäjärvellä käynnis-

tyi vuonna 1962. Nyt maanalaisen 
kaivoksen sinkki- ja kuparimalmi-
varat ovat ehtymässä ja kaivoksen 
sulkemistoimenpiteet alkavat AVI:n 
myönnettyä tarvittavan luvan. Lou-
hinnan sivutuotteena syntyneen 
pyriitin rikastamista kuitenkin jat-
ketaan noin viiden vuoden ajan.

Kaivoksen johtaja Aki Tuikan 
mukaan kaupungin omistama Py-
häjärven Callio etsii Euroopan sy-
vimmän, 1,44 kilometrin syvyisen 
perusmetallikaivoksen infralle, ra-
kennuksille ja yli 100 kilometrin 
tunneliverkostolle uusia käyttäjiä. 
Tilat sopivat tutkimus-, tuotekehi-
tys- ja tuotantokäyttöön. Kaivok-
seen on sijoittunut jo maanalaisen 
palo-, pelastus- ja suojelualan kou-
lutuskeskus sekä kaivosajoneuvo-
jen testauslaitos. Suunnitelmissa 
on pumppuvesivoimaan perustuva 
energiavarasto, datakeskus ja maa-
lämpöhankkeita. 

– Meidän tehtävämme on lopet-
taa kaivostoiminta viranomaisen 
hyväksymän sulkemissuunnitel-
man mukaisesti. Poistamme kalus-
ton kaivoksesta sekä puramme tar-
peettomat ja kunnostamme säily-
tettävät maanpäälliset rakennukset. 
Kun pyriitin tuotanto päättyy, sul-
jemme, peitämme ja maisemoim-
me rikastushiekka-altaat. Alueelle 
valmistuu kalkkisaostukseen pe-
rustuva vesienkäsittelylaitos, jolla 
poistamme metallipitoisuudet hu-
le- ja suotovesistä noin 20–30 vuo-
den ajan. Kun pitoisuuksien raja-ar-
vot alittuvat, siirrymme passiiviseen 
vesien käsittelyyn, Tuikka kertoo.

Toiminnan päättyminen on kova 
isku kaupungille ja kaivoksen työn-
tekijöille. Pyhäjärven työpaikoista 
katoaa neljännes ja kaupungin vero-
potista kolmannes. Kaivoksella käy-
tiin viime vuoden lopulla yt-neuvot-
telut ja työntekijät ovat nyt muutos-
turvan piirissä. Pyhäsalmi Mine Oy 
on teettänyt tutkimuksen toimin-
nan päättymisen alueellisista työl-
lisyysvaikutuksista ja perustanut 
sidosryhmäpaneelin pohtimaan 
alueen tulevaisuutta. Tavoittee-
na on, että kaivoksen työntekijöil-
le löytyy uudet työpaikat ja alueen 
elinvoimaisuus säilyy. 

– Vaikein kriisivaihe on ohitet-
tu. Nyt keskustelemme työnteki-
jöiden kanssa ura- sekä koulutus-
vaihtoehdoista ja suuntaamme kou-
lutustoimintaa työntekijöiden toi-
veiden pohjalta. 

Yhteistyö  
luo kehitystä
n Kaivosvastuu tarjoaa 
neutraalin foorumin sidos-
ryhmien väliselle vuoro- 
vaikutukselle.

n  Yhteistyön tuloksena 
syntyy toimintamalleja, 
jotka vievät kaivosalaa vas-
tuullisempaan suuntaan.

n Verkosto on riippumaton 
sekä tasavertainen, ja sen 
toiminta on läpinäkyvää.

KAIVOSVASTUU.FI
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Vaikuttavia päätöksiä 
tutkitun tiedon valossa

Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas uskoo tutkittuun tietoon pohjaavan päätöksenteon edistävän yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia.

K un joku kertoo hyödyn-
tävänsä tutkittua tie-
toa, joka osoittaa tietyn 
asian vaikuttavuuden, 

on syytä kysyä: mihin tieto perus-
tuu ja mitä tarkoitat vaikuttavuu-
della? Kansantajuisesti vaikutta-
vuus voidaan määritellä toiminnan 
aikaansaamaksi muutokseksi sen 
perimmäisessä tavoitteessa, kuten 
asiakkaiden terveydessä ja hyvin-
voinnissa, toimintatavoissa, johta-
misessa tai esimerkiksi kansanter-
veyden, tai eriarvoisuuden tilassa. 

Itä-Suomen yliopistossa toimivan 
Vaikuttavuuden talon tutkimus-
johtaja Tomi Mäki-Opas tietää, et-
tä usein käsitys vaikuttavuudesta ja 
tutkitusta tiedosta on jotain muuta. 

– Vaikuttavuudesta ei puhuta 
kovin yhtenäisesti, eivätkä ihmi-
set ole samalla sivulla sen merki-
tyksestä. Vaikuttavuuden talo on 
virtuaalinen verkosto, joka pyrkii 
lisäämään tietoa vaikuttavuudes-
ta yhteistyössä kansallisen vaikut-
tamistutkimuksen ja -osaamisen 
TKI-verkoston kanssa.

Vuosi 2021 on tutkitun tiedon 
teemavuosi, minkä ympärille myös 
vuonna 2017 perustetun Vaikutta-
vuuden talon toiminta kietoutuu. 
Monialainen yhteistyöverkosto 
edistää avointa ja kestävää sosiaa-
li- ja terveyspalvelutarjontaa kokoa-
malla, ja kansantajuistamalla vai-
kuttavuuden tutkimuksen tietoa.

– Päätarkoituksena on integroi-
da eri tiedealojen vaikuttavuus-
tutkimus, -menetelmät ja -aineis-
tot osaksi vaikuttavuusperusteista 
sote-päätöksentekoa, johtamista ja 

lainsäädäntöä. Olemme alusta kes-
kustelulle ja kehittämiselle, ynnää 
Vaikuttavuuden talon vastuupro-
fessori Janne Martikainen.

Kestävää vaikuttavuutta 
Mihin vaikuttavuustietoa tarvitaan 
ja miksi sitä tutkitaan? Vastauksia 
tarjoaa Vaikuttavuuden talon verk-
kosivuilta löytyvä, eri tieteen alo-
jen oppimateriaaleja sisältävä UEF 
MOOC Vaikuttavuus -verkkokurssi, 
jossa käydään läpi avainkäsitteitä ja 
käyttötarkoituksia. Kaikilla tulisi ol-
la riittävät tietotaidot vaikuttavuus-
tiedon hyödyntämiseen.

– Taloustieteilijänä lähden siitä, 
miten niukkuus jakautuu yhteis-
kunnassa. Terveydenhuoltoon on 
rajallisesti voimavaroja ja siksi pi-
täisi osata tunnistaa ne vaikuttavuu-
den palvelut ja menetelmät, jotka 
tuottavat eniten hyvinvointia. Olen-
naista on saada paras irti siitä, mitä 
on käytettävissä, Martikainen linjaa.

– Toinen, globaali kysymys on, 
miten se tehdään kestävästi. Palve-
lujärjestelmien kestävyysnäkökul-
ma varmistetaan sillä, että resurs-
seja käytetään järkevästi ja tuotettu 
hyvinvointi maksimoidaan.

Päätöksenteko ja tiedon tuotta-
minen ovat erilliset prosessit. Kun 
vaikuttavuutta tutkitaan ja sen poh-
jalta tuotetaan tietoa, tähtäimessä 
on objektiivinen arvio asiasta. 

– Kyse on vaikuttavien toimin-
tatapojen tunnistamisesta. Tutkit-
tuun tietoon nojaava päätöksente-
ko on arvolähtöistä ja tähtää yhden-
vertaisuuteen. Sen pohjalta voidaan 
todeta, että kun teet näin, saat tällai-
sia tuloksia ja vaikuttavuutta, Mäki- 
Opas selventää.

Lopulta potilaiden hyväksi
Itä-Suomen yliopistolla on yli 20 
vuoden perinne vaikuttavuuden 
tutkimuksessa. Vaikuttavuustut-
kimuksen ja -tiedon sekä menetel-
mäosaamisen kysyntä on kasvussa. 
Kasvua lietsovat esimerkiksi demo-
grafiset muutokset, kuten ikäänty-
minen ja digitalisaatio.

– Tulevaisuudessa on panostet-
tava yhä enemmän ennaltaehkäise-
vään toimintaan. Ihmiset täytyy 
saada ottamaan vastuuta omasta 
toiminnastaan, Martikainen linjaa.

Mitä tulee sosiaali- ja terveyspal-
velujen kustannusten hillitsemi-
seen ja terveyshyötyjen saavutta-
miseen, toiminnassa tulisi painot-
taa innovatiivisia hoitoratkaisuja ja 
osallistavia, vaikuttavia työmene-
telmiä, toimenpiteitä ja politiikkaa. 

– Sote-alan työntekijät kaipaavat 
tietoa siitä, että heidän toimintan-
sa ei vain näytä oikealta ja hyvältä, 
vaan myös on sitä. Päätöksenteki-
jöiden täytyy ymmärtää, mitä tie-
dolla tulee tehdä, jotta vaikutuksia 
saadaan aikaan. Lopulta tätä kaik-
kea tehdään potilaiden hyvinvoin-
nin parhaaksi, Mäki-Opas summaa. 

Vaikuttavuuden talo on 
Itä-Suomen yliopistossa
perustettu yhteistyöver-
kosto, jonka tavoitteena 
on kehittää sosiaali- ja 
terveyspalveluja integroi-
malla vaikuttavuustieto 
osaksi päätöksentekoa.

teksti maria paldanius 
kuva riku kylä

“
Päättäjien täytyy 
ymmärtää, mitä 
tiedolla tehdään, 
jotta vaikutuksia 
saadaan aikaan.

Myllykosken entinen  
paperitehdasalue tarjoaa 
loistopuitteet biotalous-
tuotannolle. Valmiin  
rakennuskannan sekä 
teollisuusinfrastruktuurin 
hyödyntäminen säästää 
yrittäjiltä rahaa, aikaa  
ja resursseja.

M yllykosken perinteik-
käästä tehdasaluees-
ta Kymijoen rannal-
la Kouvolassa toivo-

taan kestävän kehityksen osaamis-
keskittymää. Aluetta keväästä 2018 
isännöineen Redeve Oy:n toimitus-
johtaja Jari Lahtinen näkee 100 heh-
taarin kokoisella tontilla valtavan 
uusiokäyttömahdollisuuden. 

– Myllykoski on toimintaympä-
ristönä historiansa, sijaintinsa ja 

Myllykoski-tiimin asiantuntija Janne Harjunpää ja Redeve Oy:n toimitusjohtaja Jari Lahtinen näkevät historiallisella tehdasalueella runsaasti mahdollisuuksia.

olemassa olevien sekä potentiaa-
listen puitteidensa ansiosta omi-
aan juuri monipuolisen biotalou-
den teollisuuden harjoittamiseen. 

Tällä hetkellä teollisuusalueel-
la toimii kaksi hakeyrittäjää ja yk-
si kiertotaloustuotteista lannoittei-
ta valmistava yrittäjä. Alueella val-
mistellaan myös tekstiilien erilliske- 
räystä, etsitään uusia tapoja poisto-
tekstiilien hyödyntämiseksi ja ha-
lutaan satsata toisen sukupolven 
bioetanolin valmistamiseen ja sii-
nä syntyvien sivutuotteiden, kuten 
ravinnerikkaan vinassen ja ligniinin 
täysipainoiseen hyödyntämiseen. 

– Haluan nähdä alueella erilaisia 
biotalousalan yrittäjiä, jotka saavat 
toiminnassaan toisiltaan synergia- 
etuja niin hyödyntämällä yhteisesti 
kiinteistöjä kuin toistensa palvelui-
ta ja tuotteitakin jatkojalostamises-
saan, Lahtinen visioi.

Historiaa ja valmista infraa
Tehdasalueella on paksut ja komeat 
juuret Kymenlaakson vuoden ky-
läksikin valitun Myllykosken mail-
la. Bjönbergin suku perusti ensin 
puuhiomon lähelle nykyistä si-

jaintia. Paperitehdas pistettiin pys-
tyyn tämänpäiväiselle paikalle yli 
100 vuotta sitten. Vuosisadan ku-
luessa toiminta kasvoi mittavaksi 
puunjalostusteollisuuden kokonai-
suudeksi, joka eli ja hengitti samaan 
tahtiin alueen asukkaiden kanssa. 

Lahtinen näkee, että juuri histo-
ria ja alueen olemassa olevien teol-
lisuusrakennusten ja infrastruktuu-
rin uusiokäyttö tarjoavat uudelle 
liiketoiminnalle mittavat kilpailu-
edut. Kestävän kehityksen yritys-
ten on mahdollista aloittaa alueella 
oman tomintansa harjoittaminen ja 
jalostaminen vaikka välittömästi. 

– Alueella on laajan rakennus-
kannan lisäksi valmiiksi esimer-

kiksi suuritehoinen sähköliittymä, 
maakaasuliittymä, biologinen jä-
tevedenpuhdistamo, mittavat ul-
koalueet materiaalien varastoimi-
seen ja toimivat raideyhteydet op-
tiona, Lahtinen luettelee.

Tilakaan ei taatusti lopu kesken. 
Myllykosken tehdasalue on kool-
taan peräti 100 hehtaaria. Se sisäl-
tää valmiin rakennuskannan lisäk-
si runsaasti rakentamatonta, teolli-
suuskäyttöön valmiiksi kaavoitet-
tua aluetta.

Hyötyjä koko alueelle
Myllykoski-tiimiin kuuluva asian-
tuntija Janne Harjunpää toteaa, et-
tä juuri aiemman käyttönsä ansios-
ta alueen vahvuutena on valmius 
käsitellä suuria materiaalivirtoja ja 
toimia keskiraskaan valmistumis-
prosessin keskiössä. 

– Esimerkiksi 50 000 tonnin bio-
etanolin valmistukseen tarvitaan 
biomassaa 250 000-300 000 tonnia. 
Se on pientä verrattuna siihen mää-
rään puukuitumassaa, mitä alueella 
on aiemmin liikuteltu. Kapasiteetti 
ei siis tule vastaan. 

Myös yli sata vuotta kauppaa 

tehneen paikan liikenneyhteydet 
muualle Suomeen ja maailmalle 
ovat hyvät. Ratayhteys pelaa, sata-
ma on saatavilla ja Kehä kolmosel-
ta ajaa paikan päälle 1,5 tunnissa. 
Logistiikkakysymykset ovat muu-
tenkin mallillaan. 

– Sijaitsemme maatalous- ja met-
sävaltaisella alueella, jossa on jo 
valmiiksi olemassa hyvät hankin-
taverkostot ja -organisaatiot. Oi-
vallisempaa sijaintia ei voisi löy-
tyäkään, Harjunpää kertoo.

Redeve Oy:n visioissa alueella 
toimii viiden vuoden kuluessa mo-
nenlaisia kiertotalouteen erikoistu-
neita yrittäjiä ja vuosittain valmis-
tuu 50 000–100 000 tonnia toisen 
sukupolven bioetanolia, jonka si-
vutuotteena syntyy 100 000–200 
000 tonnia ligniiniä ja elintarvike-
kelpoista hiilidioksidia. 

– Tämän mittakaavan valmistus-
toiminta jättää ympäristöönsä kym-
meniä miljoonia euroja sekä valta-
van määrän erikoistunutta ja korkea- 
luokkaista asiantuntemusta. Tuo-
tekehittelyyn riittää täällä paljon 
niin mahdollisuuksia kuin lääniä-
kin, Harjunpää lupaa. 

Biotalouden huippuosaamista 
Myllykosken tehdasalueelle

“
Alueelle halutaan 
biotalousalan  
yrittäjiä, jotka 
saavat toisiltaan 
synergiaetuja.

teksti ani kellomäki 
kuva marja seppälä



KESTÄVÄ KEHITYS MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisu


