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Vastuullisuus

tarvitsee vahvempaa suojamuuria – myös Suomessa. Perus- ja  
ihmisoikeuksiin liittyvää ymmärrystä on lisättävä kiireellisesti.  

Puheenvuorossa Kaari Mattila. s.2
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SAIMME LOKAKUUSSA Ihmisoikeusliiton 
vieraaksi kollegoja ihmisoikeusjärjestöistä 
Puolasta ja Unkarista. He tapasivat Suomes-
sa muun muassa eurooppaministerin, ulko-
ministerin ja ulkoasiainvaliokunnan. Aihee-
na oli kummankin maan syvenevä oikeus-
valtion alasajo. Suomelle vierailla oli tärkeä 
viesti: ”Mekin kuvittelimme, että demokratia 
kestää. Se, mitä nyt tapahtuu Puolassa ja Un-
karissa, voi tapahtua missä vain EU-maas-
sa. Herätkää varhaisiin varoitusmerkkeihin.”

M YÖ S  Sloveniassa ja 
Bulgariassa oikeusval-
tio horjuu. Kehitys Eu-
roopassa on osa laajem-
paa, syvästi huolestut-
tavaa kehitystä. Oikeus- 
valtioperiaatteen toteu-
tumista seuraava World 
Justice Project arvioi, 
että oikeusvaltiotilanne 
heikkeni viime vuonna 
lähes sadassa maassa. 
Ilman toimivaa oikeus-
valtiota myöskään ih-
misoikeudet eivät voi 
toteutua.

KANSAINVÄLISEEN  ihmisoikeusjärjestel-
mään kohdistuu ennennäkemätön paine. 
Trump Yhdysvalloissa, Modi Intiassa, Bol-
sonaro Brasilissa ja useat muut populisti-
set johtajat ovat käyneet ihmisoikeuksien 
kimppuun. Mellastuksen taustalla Kiina 
pyrkii systemaattisesti murentamaan kan-
sainvälisiä, ihmisoikeuksia suojelevia ra-
kenteita. Lukuisat autoritaariset hallituk-
set ovat koronapandemian varjolla polke-
neet ihmisoikeuksia yhä räikeämmin.

MITEN VAHVISTAA  suojamuuria oikeus-
valtion, demokratian ja ihmisoikeuksien 

ympärillä? Suomi on korostanut kansain-
välisillä areenoilla monenkeskisen, sääntö-
pohjaisen järjestelmän tärkeyttä. Tätä ääntä 
tarvitaan. Ilmastokriisiä tai pandemioita ei 
pysäytetä ilman kansainvälisiä sopimuksia. 

MUTTA OIKEUSVALTION  vaalimiseen pi-
tää herätä myös Suomessa. Oikeusvaltio on 
rakentunut nykymuotoonsa pala kerrallaan. 
Kuten kehitys muualla osoittaa, se voidaan 
myös murentaa. Suomessa on kenties tuu-
dittauduttu oletukseen oikeusvaltion py-

syvyydestä. Kenen tehtävä 
on varmistaa, että oikeus-
valtion merkitys ja haavoit-
tuvuus ymmärretään? Tun-
nistetaanko mahdolliset var-
haiset varoitusmerkit kuten 
kansalaisyhteiskunnan tilan 
kaventuminen tai pyrkimyk-
set horjuttaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta? Mitä 
toimia juuri nyt tarvitaan?

E H D O TA N  Y H D E K S I  toi-
meksi oikeusvaltioon sekä 
perus- ja ihmisoikeuksiin 
liittyvän ymmärryksen kii-
reellistä lisäämistä. Tietoa 

tarvitsevat niin viranhaltijat, kansanedus-
tajat kuin kansalaisyhteiskunta. Sitä tarvit-
sevat myös talouspäättäjät: ennakoitava oi-
keusvaltio tukee myös kansantaloutta ja yri-
tystoimintaa. Tiedon vahvistamista ei pi-
dä ulkoistaa järjestöille, vaan viranomaisil-
ta tarvitaan tuntuvia satsauksia. Jos ei nyt, 
milloin sitten? Oppitunnista käy sen tarkas-
telu, miten oikeusvaltion purkaminen Un-
karissa ja Puolassa on edennyt.  

UUDEN VUODEN KUNNIAKSI,  tervetuloa 
puolustamaan ihmisoikeuksia ja oikeus- 
valtiota. 

Oikeusvaltio tarvitsee vahvempaa 
suojamuuria – myös Suomessa

Kaari Mattila
Pääsihteeri, 
Ihmisoikeusliitto

Puheenvuoro 

06 VOLVO TRUCKS 
Päästötöntä ajoa  
raskaalla kalustolla 

”Hyvä ilmanlaatu  
on yhtä tärkeää kuin  
turvallinen juomavesi.”
Carrier Oy:n Product Manager 
Matthew Maleki

Energiaratkaisu, joka ei 
tingi vastuullisuudesta

Kiinteistöpalveluiden johtaja Jukka Hiltunen ja toimitusjohtaja Tero Holappa asiakkaansa, kuljetusliike SE Mäkinen Logistics Oy:n tiloissa. 

K iinteistöjen energiarat-
kaisujen asiantuntijayri-
tys One1:n Tero Holappa 
ja Jukka Hiltunen tun-

tevat asiakkaansa. Heillä on koke-
musta pitkältä ajalta energia- ja ta-
lotekniikkaratkaisujen monipuoli-
sista toteutuksista sekä asiakasyh-
teistyön rakentamisesta. 

Holappa toimii One1:n toimitus-
johtajana ja Hiltunen kiinteistöpal-
veluiden johtajana. Hiltusen tausta 
on One1:een marraskuun 2021 lo-
pussa liittyneessä e-Protechissä, jo-

ka on tunnettu kiinteistöjen pitkä-
aikaisena energiaratkaisupalvelui-
den kumppanina.

– Olemme riippumattomia päi-
vän trendeistä tai yksittäisistä tek-
nologioista. Luomme asiakkaillem-
me parhaan mahdollisen ratkaisun 
usein monista tarjolla olevista tek-
niikoista, Holappa kertoo.

– Ratkaisumme perustuu ai-
na laskelmiin siitä, miten erilai-
set energiatekniikat sopivat asiak-
kaamme tarpeisiin. Teknisiä ratkai-
suja vertaamalla, niitä yhdistämäl-

lä ja analysoimalla löydämme asi-
akkaallemme optimaalisen ratkai-
sun nyt ja tulevaisuudessa, Hiltu-
nen täydentää.

Hintavaihtelut huomioon
Energiamuotojen teknistaloudelli-
sen kannattavuuden vertailu vaatii 
kokemusta ja syvää alan tuntemus-
ta, jonka tarpeen muun muassa vii-
me aikojen energiahintojen voima-
kas vaihtelu on osoittanut. Niinpä 
One1:n asiantuntijat ottavat laskel-
miinsa mukaan herkkyystarkaste-

lun, joka huomioi hintavaihtelut. 
– Esimerkiksi vaihtoehtoisissa 

lämmitystaparatkaisuissa energiaa 
tuotetaan hyvällä hyötysuhteella, 
jolloin hintoihin liittyvä riski pysyy 
maltillisena. Ratkaisumme ja laskel-
mamme antavat ennustettavuutta, 
ja sopivissa kohteissa on mahdollis-
ta kiinnittää sähkön hinta esimer-
kiksi viideksi vuodeksi.

Elinkaarimalli tuo hyötyjä
One1 on asiakkaalle kokonaisratkai-
sukumppani. Kokonaisuus kattaa 
energiatekniikan ratkaisun alkusel-
vityksistä aina pitkäaikaiseen elin-
kaarihallintaan. 

Alkuselvityksen lähtökohtana 
on kiinteistön energiaratkaisujen ja 
energiakäytön realistinen kartoitus. 
On selvitettävä muun muassa lait-
teistojen iät, kunto ja tieto niiden 
ylläpidosta sekä kiinteistön ener-
giakulutus. Selvityksen perustella 
määritellään vaihtoehdot, joita ana-
lysoimalla aikataulutetaan toimen-
piteet ja laaditaan budjetti. 

– Selvitysvaiheessa avaamme 
selkeästi ja puolueettomasti pe-
rustellen asiakkaallemme erilai-
set vaihtoehdot ja niiden seurauk-
set. Kerromme myös sen, että pää-
töksenteon jälkeen on syytä ryhtyä 
suunnitelmien toteutusvaiheeseen, 
sillä muuten tavoitellut hyödyt jää-
vät helposti saavuttamatta, Hiltu-
nen avaa prosessia.

Kun energiaratkaisun uusimis-
hankkeeseen ryhdytään, One1 ot-
taa yhteyden valittuihin teknolo-
giakumppaneihin, järjestää laittei-
den asennukset, valvoo hankkeen 
toteutusta ja vastaa energiaratkai-
sun ylläpidosta asiakkaan kanssa 
sovittujen tavoitteiden mukaan.

– Olemme energiaratkaisukump-
paneita elinkaarisopimuksella esi-
merkiksi kymmenen vuoden ajan. 
Pitkäjänteinen toiminta on tärkeä 
osa toimintaamme sillä kustannus-
säästöt tulevat sitä kautta, että jär-
jestelmät ovat toiminnassa pitkään 
ja siten, kuin ne on suunniteltu toi-
mivan, Holappa sanoo.

Toimintamalli palvelee monen-
laisia asiakkaita. One1 onkin kump-
pani myös monille teollisuustoimi-
joille. Siellä kyse on usein laajoista 
energiantuotantoratkaisuista, jois-
sa kumppanuusmalli palvelee yhtä 
hyvin kuin pienemmissä kohteissa.

One1:n palvelupaletissa on kah-
denlaisia elinkaariratkaisuja: joko 
asiakas hankkii energiaratkaisun 
kokonaispalveluna, jolloin hän 
maksaa energiasta ja ylläpidosta 
kuukausittaista palvelumaksua, tai 
asiakas hankkii laitteiston omaksi ja 
One1 vastaa ylläpidosta.

– Kokonaisvaltainen elinkaari- 
malli on kiinteistön omistajalle 
helppo ja kustannustehokas, kun 
kumppani huolehtii energiaratkai-
sun ylläpidosta, Holappa sanoo.

One1 erottuu energiaratkaisuja 
tekevistä kilpailijoistaan siinä, et-
tä se ei ole yhden tietyn ratkaisun 
toteuttaja, vaan toimiville kiinteis-
töille vaiheittain oikeita palveluja 
tuottava pitkäaikainen kumppani.

One1 tuntee asiakkaidensa tar-
peet ja kiinteistöjen kehityskaaret. 
Siksi sillä on vahva pohja myös mui-
den osa-alueiden, kuten ilmanvaih-
don tai kiinteistöautomaation mo-
dernisoinnissa ja ylläpidossa niiden 
elinkaaren eri vaiheissa.

Kiinteistöt ovat erilaisia, 
ja niiden käyttäjillä on 
omanlaiset tarpeensa.  
Kokenut ja avarakatseinen 
kumppani auttaa valitse-
maan kiinteistön tarpei-
siin sopivan, vastuullisen 
energiaratkaisun.

teksti jukka nortio 
kuva joona raevuori
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M ielikuvat Äänekoskesta pyrki-
vät viemään monipuoliseen 
teollisuuteen, mutta kestävä 
kehitys on nykyään voimak-

kaasti mukana alueen ja kaupunkiorgani-
saation kehittämisessä. 

Keski-Suomessa Keitele-järven rannalla 
sijaitseva kunta on matkalla vihreään tule-
vaisuuteen, jossa se on vähähiilinen ja il-
mastoviisas kiertotalouskaupunki. Tavoit-
teeseen kaupunkia luotsaa Vihreä Uusiutu-
va Äänekoski -hanke. Hankkeessa luodaan 
kaupungille ympäristöpolitiikka ja ympä-
ristöohjelma, hiilineutraaliuden tiekartta, 
johon kirjataan tavoitteet ja toimenpiteet 
vuoteen 2030. Toimia on energian säästöstä 
liikenteeseen ja viestintään. Hanke on Eu-
roopan aluekehitysrahaston ja Keski-Suo-
men liiton rahoittama. Hiilineutraalit kun-
nat -verkoston jäsenenä tavoitteena on 80 
prosentin päästövähennys vuoteen 2030 
mennessä vuoden 2007 tasosta.

– Ohjaamme Äänekosken kaupungin toi-
mialat, konserniyhtiöt ja keskeiset sidos-
ryhmät toimimaan vähähiilisyyden ja kes-
tävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
Hankkeessa kehitetään palveluita helpotta-
maan asukkaiden ja paikallisten pk-yritys-
ten mahdollisuuksia valita kestäviä ratkai-
suja, kiteyttää hankkeen projektipäällikkö 
Sirpa Kortelainen.

Puutarha hyödyksi ja iloksi 
Äänekoskea ympäröi monimuotoinen luon-
to, mutta Vihreä Uusiutuva Äänekoski -han-
ke alkoi viime kesänä rakentaa myös erityis-
tä lähivirkistysaluetta, Elonkierto-yhteisö-
puutarhaa. Se toimii oppimisympäristönä 
ja hyötypuutarhana. 

– Osallistamalla asukkaita nostamme 
esiin muun muassa ruoan ilmastovaikutuk-
sia ja monimuotoisen luonnon tärkeyttä. 

Paikka toimii alustana kestävän arjen tie-
dottamiselle ja asukkaiden ilmastovaikut-
tamiselle. Siellä järjestetään tapahtumia, 
kuntouttavaa työtoimintaa ja oppimishet-
kiä lapsille. Puutarhalla toimii myös paikal-
linen mehiläisyrittäjä. Yhteistyötä tehdään 
monien sidosryhmien kanssa.

Nykyisen puutarhan alue oli aiemmin 
käyttämätöntä peltoa. 

– Peltoheittojen hiilen sidontaa on tärkeää 
edistää. Ideoimme erillisen Puuta vai muu-
ta -hankkeen tuomaan esiin peltoheittojen 
käyttövaihtoehtoja maanomistajille.

Liikkumisen päästöt alas 
Kuten muuallakin, suurin saastuttaja Ääne-
koskella on liikenne. Kortelainen muistut-
taa Äänekosken levittäytyvän kuntaliitosten 
vuoksi laajalle alueelle ja sisältävän paljon 
pieniä kyliä. Vähähiilisen liikenteen tarpeet 
ovat tällaisella alueella erilaisia kuin tiiviis-
ti asutuissa kaupungeissa. Toiveissa on, et-
tä asiaa avittaa tulevaisuudessa henkilölii-
kenteelle tarkoitettu biokaasun tankkaus-
asema Nelostien varressa. Joukkoliikennet-
tä parannetaan ja kilpailutuksessa suositaan 
vähäpäästöisiä ajoneuvoja. 

– Haluamme parantaa asukkaiden mah-
dollisuuksia valita joukkoliikenne. Toivom-
me tukea vähähiiliseen liikkumiseen, kuten 
raideliikenteen mahdollistamiseen Jyväsky-
lään. Äänekoski on mukana Jyväskylän kau-
punkiseudun MAL-sopimuksessa. 

Kaupungin palveluksessa olevat näyttä-
vät esimerkkiä vähäpäästöisessä liikkumi-
sessa. Kiinteistönhoidossa käytössä on säh-
köpakettiauto, ja työmatka-asiointia varten 
on hankittu sähköpolkupyöriä. 

– Kaupungin täytyy kehittää palveluitaan 
liikkuviksi ja digitaalisiksi. Keinoja kestävyy-
teen on olemassa, mutta meidän pitää roh-
kaistua soveltamaan niitä.  

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen projektipäällikkö Sirpa Kortelainen kertoo, että 
Elonkierto-puutarhaa kehitetään YM:n ja Motivan reilun kiertotalouden valmennuksessa.

O man toiminnan mahdollisimman 
pienestä hiilijalanjäljestä ja ener-
giatehokkuudesta on tullut teol-
lisuusyrityksille alati tärkeämpi 

kilpailuvaltti, jopa elinehto. Sen myötä ne 
ovat alkaneet panostamaan entistä mää-
rätietoisemmin puhtaampiin ja resurssite-
hokkaampiin tuotantoprosesseihin. Samal-
la pyritään irtaantumaan fossiilisista ener-
gianlähteistä.

Käytännössä nämä puhtaammat proses-
sit lisäävät yritysten riip-
puvuutta sähköstä. Uu-
distusten keskellä saa-
tetaankin havahtua sii-
hen, ettei tehdasalueel-
le ja tuotantotiloihin ai-
kanaan rakennettu säh-
köinfrastruktuuri riitä 
kasvavan kulutuksen tar-
peisiin. Myös liittymista-
pa kanta- tai jakeluverk-
koon voi mennä uusiksi.

Monissa tapauksissa 
verkko voi myös olla elin-
kaarensa ja käyttöikänsä päässä – varsinkin 
jos se on perua esimerkiksi 1970-luvulta.

Investointikulut voivat yllättää
Edellä kuvatut tilanteet ovat tulleet tutuik-
si myös Aurora Infrastructuren toimitus-
johtajalle Tony Lindroosille. Pahimmillaan 
sähköverkkoon liittyvät investointitarpeet 
ovat voineet jäädä kokonaan miettimättä ja 
kartoittamatta.

– Yritys on saattanut panostaa todella mit-
tavasti puhtaamman ja tehokkaamman tuo-
tantoprosessin edistämiseen. Se saadaan 
kuitenkin käyttöön vasta sitten, kun myös 
yrityksen sähköinfra on laitettu uusiksi ja 
huomioitu mahdolliset rakenteelliset pa-
rannustarpeet häiriöiden minimoimiseksi. 
Isommassa tuotantolaitoksessa se tarkoittaa 

helposti kymmenien miljoonien investointe-
ja ydinliiketoimintaa palveleviin laitteisiin.

Kumppanuutta kellon ympäri
Haasteena on usein myös se, ettei kenellä-
kään välttämättä ole kokonaiskuvaa ja sa-
malla vastuuta verkon tilasta. 

– Joillakin tuotantolinjoilla on voitu vuo-
sien varrella tehdä yksittäisiä parannuk-
sia, toisilla taas ei. Lisäksi oma valvonta- ja 
huoltohenkilöstö on typistetty minimiin ja 

huolto- ja korjauspalvelu-
kumppanit hoitavat pie-
niä palasia kokonaisuu-
desta, Lindroos listailee.

Sekin kannattaa huo-
mata, etteivät investoin-
nit aina onnistu halutus-
sa aikataulussa.

– Vaativan teollisuus-
sähköistyksen osaajia on 
Suomessa niukasti, Lind- 
roos lisää.  

Auroran kumppanuus-
mallissa asiakasyrityksen 

koko sähköverkko siirtyy yhteistyökumppa-
nin vastuulle ja omistukseen. Sopimuksen 
myötä Aurora vastaa verkon kehittämisestä, 
tarvittavista investoinneista, ylläpidosta ja 
operoinnista 24/7-periaatteella.

Yhtiön suurimmat asiakkaat ovat koti-
maisen teollisuuden raskassarjalaisia, ku-
ten muun muassa Nesteen, Borealiksen ja 
Outokummun kaltaisia toimijoita.

– Asiakkaille tällainen kokonaispalvelu 
tarkoittaa entistä varmempaa sähkönjake-
lua, puhtaampia ja häiriöttömämpiä tuo-
tantoprosesseja, kulujen selkiytymistä se-
kä mahdollisuutta keskittyä oman ydinliike-
toiminnan kehittämiseen. Siihen eivät kiin-
teistön tai tehdasalueen sisäiset sähköverkot 
tai liittymisjohdot enää tänä päivänä kuulu, 
Lindroos muistuttaa.

Teollisuusyritykset muokkaavat kiivaasti tuotantoprosessejaan 
päästöttömämmiksi. Muutos tukeutuu pitkälti uusiutuvaan  
sähköenergiaan, mikä voi tarkoittaa mittavia investointeja.

Äänekosken kaupunki etenee kestävän kehityksen suuntaan 
keinovalikoimalla, joka ulottuu ympäristöpolitiikan luomisesta 
aina asukkaiden yhteisöpuutarhaan.

Vihreä siirtymä 
vaatii toimivia  
sähköverkkoja

Äänekoski
suuntaa kestävän 
kehityksen tielle

Yritysten siirtymä puhtaampaan ja tehokkaampaan tuotantoprosessiin vaatii usein myös 
merkittäviä investointeja sähköverkkoon.

teksti liisa joensuu  kuva ilona pietiläinen

L asipakkausten kierrättä-
minen on todellinen ym-
päristöteko, sillä jokaista 
kierrätykseen lajiteltua la-

sipakkauskiloa kohden hiilidioksi-
dipäästöt vähenevät jopa puoli ki-
loa. Kuluttajat ovatkin jo löytäneet 
lasinkierrätyksen helppouden: esi-
merkiksi vuonna 2019 lasipakkauk-
sia kerättiin Suomessa 25 miljoonan 
kilon verran.

Lasinkierrätykseen erikoistu-
neessa, forssalaisessa Uusioainek-
sessa tiedetään kuitenkin, että mo-
nilla yrityksillä olisi vielä matkaa ki-
rittävänä lasinkierrätysasioissa.

– Lasin kierrättäminen on todella 
helppo tapa pienentää yrityksen hii-

Lasin kierrättäminen on 
sekä helppo että tehokas 
ympäristöteko, jonka jo-
kainen kuluttaja ja yritys 
voi vaivattomasti tehdä. 
Forssalainen Uusioaines 
pystyy kierrättämään  
lasin sataprosenttisesti.

lijalanjälkeä ja vaikuttaa ympäristö-
asioihin. Meidän kauttamme kier-
rätetty lasi päätyy sataprosentti-
sesti uusiokäyttöön, kertoo Foamit 
Group:in prosessikehityspäällikkö-
nä työskentelevä Tiina Partanen.

Uusioaines kuuluu Foamit-kon-
serniin, joka Suomen lisäksi val-
mistaa vaahtolasia myös Ruotsissa 
ja Norjassa. Foamit Group on osa 
Partnera Oyj:tä. Uusioaineksen ta-
voitteena on, että kaikki lasi päätyi-
si kiertoon. Partasen mukaan erityi-
sesti yrityksillä on vielä paljon po-
tentiaalia lisätä kierrätysastettaan. 

– Jokaisen meistä on tehtävä 
osansa hiilijalanjäljen pienentämi-
sen eteen. Lasin kierrättäminen on 
yksi todella helppo tapa toteuttaa 
yritysvastuuta.

Uusioaineksella olisi kapasiteet-
tia käsitellä huomattavasti nykyistä 
enemmän lasia. Yrityksen tavoittee-
na onkin saavuttaa paras lasinkier-
rätysaste Euroopan mittakaavassa.

– Tärkeintä olisi, ettei lasia pää-
tyisi turhaan sekajätteenä kaatopai-
koille. Sekajätteen käsittely on yri-
tyksille kallista. Vaikka lasin lajitte-
lusta ja kuljettamisesta kierrätyspis-
teelle syntyykin kustannuksia, on 
se yritykselle edullisempi ja ekolo-
gisempi vaihtoehto, Partanen avaa.

Tänä päivänä suurin osa suoma-

laisten lajittelemista lasipakkauksis-
ta käsitellään kotimaisin voimin Uu-
sioaineksen tehtaalla Forssassa. Vie-
lä muutama vuosi sitten lasipakka-
usjätettä eli pantittomia lasipulloja 
ja -purkkeja jatkokäsiteltiin muun 
muassa Hollannissa ja Englannissa.

Kierrättämällä vaahtolasia 
rakennusteollisuuteen
Nyt käytännössä jokainen lasinkier-
rätyspisteeseen palautettu lasi läh-
tee kiertoon ja päätyy joko uudeksi 
lasipakkaukseksi, raaka-aineeksi la-
sivillateollisuudelle tai uudeksi lop-
putuotteeksi vaahtolasiksi raken- 
nusteollisuuden käyttöön. 

– Kun lasi saapuu meille Fors-
saan, se puhdistetaan. Lasia ei pestä, 
vaan siitä otetaan pois lasiin kuu-
lumattomat ainekset ja esimerkik-
si metalliosat. Tämän jälkeen lasi 
jaotellaan värin, laadun ja koon pe-
rusteella, Partanen selventää. 

Pienimmät, alle 6 millimetrin ko-
koiset lasit päätyvät vaahtolasik-
si. Sitä suuremmat lasinsirut saa-
vat uuden elämän esimerkiksi la-
sipurkkeina tai -pulloina.

– Vaahtolasia käytetään raken- 
nusteollisuudessa ja erilaisissa inf-
ran rakentamiskohteissa. Se sopii 
mainiosti esimerkiksi kostean maa-
pohjan keventämiseksi sekä talo-

jen vierustoille ja rakenteisiin. Ky-
se on tosi kevyestä ja monipuoli-
sesta tuotteesta, Partanen kertoo.

 
Aitoa kiertotaloutta
Lasia voidaan kierrättää käytännös-
sä lähes ikuisesti, sillä lasin ominai-
suudet eivät heikkene kierrätettäes-
sä. Hukkamateriaalia lasinkierrä-
tyksessä ei siis pääse syntymään.

– Kyse on kiertotaloudesta par-
haimmillaan. Emme ainoastaan 
kierrätä, vaan materiaali pääsee 
käyttöön yhä uudelleen ja uudel-
leen. Kierrätetty lasimateriaali luon-
nollisesti vähentää neitseellisen ma-
teriaalin tarvetta ja energian tarvet-
ta lasipakkausten valmistuksessa. 
Vaahtolasin valmistuksen ansiosta 
kaikki kierrätetty lasi saadaan ra-
kennusteollisuuden ja infraraken-
tamisen käyttöön ekologisena mate-
riaalivaihtoehtona, Partanen kertoo.

Vastuullisuus, kiertotalouden 
hyödyntäminen ja ympäristöarvot 
ovat muutenkin kiinteä osa toimin-
taa ja arvoja. 

– Ne ovat meille itsestäänselvyys 
ja olennainen osa arkea ja strategia-
työtä. Olemme osana strategiatyötä 
luoneet vastuullisuustavoitteet, ja 
julkaisemme ensimmäisen vastuul-
lisuusraporttimme alkuvuodesta, 
Partanen sanoo. 

Lasinkierrätys on panostus, jonka jokainen kuluttaja ja yritys voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Kierrätetty lasi saa uuden elämän forssalaisen Uusioaineksen käsittelyssä.

Kierrätyslasista on moneksi
Ei posliinia 
lasin sekaan
n Lasinkierrätyksessä  
tarkkuus on valttia: jos  
aikoo kierrättää, kannattaa 
kierrätys tehdä oikein.

n Lasinkierrätyslaitoksessa 
lasiaineksen seasta poiste-
taan epäpuhtaudet ja sinne 
kuulumattomat ainekset. 
Silti esimerkiksi posliini- 
astioita päätyy lasinkeräyk- 
seen turhan usein. 

n Posliini lajitellaan aina 
sekajätteeseen, sillä se  
sulaa eri lämpötilassa kuin 
lasi, ja sen poistaminen lasi- 
aineksen seasta kuluttaa 
ylimääräistä energiaa.

n Posliinin lisäksi lasin-
keräykseen ei saa laittaa 
myöskään keittiölasia, eli 
esimerkiksi juomalasit ja 
kahvipannut eivät kuulu 
tavallisen lasin sekaan. 

teksti pi mäkilä 
kuva suvi kärkäinen

teksti timo sormunen  kuva aurora infrastructure

“
Palvelu antaa 
mahdollisuuden 
keskittyä oman 
liiketoiminnan  
kehittämiseen.
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Päästötöntä 
ajoa raskaalla 
kalustolla 

Y ksi sähköisten kulje-
tusratkaisujen edel-
läkävijöistä on Pos-
ti, joka tavoittaa pe-
rusjakelussa 40 pro-

senttia Suomen talouksista erilai-
sin sähkökäyttöisin kulkuneuvoin. 
Pääkaupunkiseudulla luku on jo yli 
90 prosenttia. Kaikkiaan Postilla on 
käytössä jo yli 1 600 erilaista säh-
köistä kulkuneuvoa rahtiskootte-
reista pakettiautoihin.

Posti muutti lokakuussa Suomen 
suurimmissa kaupungeissa paket-
tien kotiinkuljetusta siten, että vas-
taanottaja saa tarkan ajan ja reaaliai-
kaisen karttaseurannan toimituk-
selleen. Helsingissä tämä toimitta-
minen tehdään täysin sähköpaket-
tiautoja käyttäen.

Posti Rahtipalveluiden liiketoi-
mintajohtaja Antti Wikström ker-
too, että kevyen kaluston lisäksi 
myös Postin rahtipalveluissa on teh-
ty useita vuosia määrätietoista kehi-
tystyötä rahtikuljetusten päästöjen 
vähentämiseksi. Osana kehitystyö-
tä Posti sai marraskuussa käyttöön-
sä täyssähköisen sarjatuotantoval-
misteisen Volvo FL Electric -sähkö-
kuorma-auton. Paikallispäästötöntä 
ja lähes äänetöntä sähkökuorma-au-
toa on käytetty Postin pääkaupun-
kiseudun kuljetuksissa marraskuus-

ta 2021 lähtien. Auton voi siis nähdä 
päivisin esimerkiksi myymäläjake-
luissa ja iltaisin toimittamassa lähe-
tyksiä kuluttajille kotiin.

– Jakeluauton akkukapasiteetti 
on 265 kWh, mikä takaa sille noin 
200 kilometrin toimintasäteen. 
Olemme hankkineet myös pää-
kaupunkiseudun terminaaliim-
me suurteholatausaseman, jos-
sa on moninkertainen latausteho 
nykyisin yleisimmin käytössä ole-
viin pikalatauslaitteisiin verrattu-
na. Latausasema mahdollistaa ak-
kujen latauksen kuljetustehtävien 
välissä ja tauoilla, mikä tehostaa au-
ton käyttöastetta. Jopa alle puolen 
tunnin välilataukset riittävät hy-
vin suunnitelluille reiteille ja päi-
vän kuljetustehtäviin. Latausase-
masta voidaan tulevaisuudessa la-
data virtaa myös terminaalin mui-
hin sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin, 
Wikström kertoo. 

Hän uskoo, että suurteholataus- 
infran kehittyessä ajoneuvoa voi-
daan tulevaisuudessa ladata myös 
asiakkaiden lastaus- ja purkupai-
koilla, pääteiden levähdyspaikoil-
la, huoltoasemilla sekä muissa jul-
kisissa latauspisteissä.

– Kuskit ovat antaneet hyvää pa-
lautetta sähkökuorma-auton toimi-
vuudesta. Auton tekniikka toimii 

hyvin, ja se kiihtyy hyvin alhaisil-
lakin nopeuksilla. Etenkin pienta-
loalueilla asiakkaat ovat antaneet 
positiivista palautetta päästöttö-
mästä ja hiljaisesta jakeluautosta. 
Myös yritysasiakkaat ovat olleet 
erittäin kiinnostuneita sähköisistä 
kuljetuksista.

– Postin kaltaisella suurella logis-
tiikkatoimijalla on paitsi kyky myös 
velvollisuus muuttaa toimitustapo-
ja aidosti päästöttömiksi. Käytäm-
me jakelussa sähkökaluston lisäk-
si myös uusiutuvaa dieseliä ja bio-
kaasua. Fossiilivapaasti paketteja 
kuljetetaan jo yli kymmenen mil-
joonaa vuodessa. Kunnianhimoinen 
tavoitteemme on olla omien pääs-
töjemme osalta täydessä nollassa 
vuoteen 2030 mennessä sekä teh-
dä kaikki kuljettaminen fossiiliva-
paasti tämän vuosikymmenen lop-
puun mennessä, kertoo Postin vas-
tuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Kiertotalous ytimessä
Lassila & Tikanoja on palveluyritys, 
jonka toiminnan ytimessä on kier-
totalous. Yrityksen tavoitteena on 
saavuttaa yhä parempia tuloksia 
asiakkaiden materiaalien hyödyn-
tämisessä, päästöjen vähentämises-
sä, energiatehokkuudessa sekä kier-
totaloutta edistävien menetelmien 

ja palveluiden kehittämisessä. Yri-
tyksen strategisena tavoitteena on 
puolittaa oman toimintansa hiilija-
lanjälki vuoteen 2030 mennessä ja 
vähentää toimitusketjustaan aiheu-
tuvia epäsuoria päästöjä. 

– Tavoitteen toteutumisessa on 
käyttämämme kalusto merkittäväs-
sä osassa. Kiertotalouden johtava-
na toimijana autamme yrityksiä ja 
yhteiskuntaa hillitsemään ympä-
ristöongelmia. Siksi haluamme ol-
la alamme edelläkävijä myös liiken-
teen päästöttömien teknologioiden 
ja vaihtoehtoisten polttoaineratkai-
sujen käyttöönotossa, kertoo Lassi-
la & Tikanojan ympäristöpalvelui-
den toimialajohtaja Petri Salermo.

Lassila & Tikanoja on panosta-
nut jo aiemmissa kalustovalinnois-
saan vaihtoehtoisiin polttoainerat-
kaisuihin ja päästöttömiin teknolo-

Sähköisiin kuljetusratkaisuihin siirtyminen on iso puheenaihe kuljetusalalla. 
Aihe mietityttää kuljetusyrittäjiä, mutta moniin kuljetustehtäviin sähköiset  
ratkaisut soveltuvat erinomaisesti jo nyt myös raskaamman kaluston puolella. 

gioihin. Yrityksellä on tälläkin het-
kellä käytössään esimerkiksi sähkö-
käyttöisiä pakettiautoja sekä bio-
kaasulla toimivia jäteautoja. Ke-
vään aikana L&T ottaa raskaan ka-
luston osalta käyttöön ensimmäi-
sen sähkökäyttöisen Volvo FE Elec- 
tric -jäteauton. Sähkökuorma-au-
to tuottaa jopa 225 kW jatkuvaa te-
hoa, ja sen kokonaispaino on enin-
tään 27 tonnia.

– Päädyimme Volvon kehittä-
mään ratkaisuun huolellisen pe-
rehtymisen sekä hyvien referens-
sien perusteella. Jäteauton kohdalla 
päivittäin ajettavat kilometrit eivät 
ole kovin pitkiä, mutta pysähdyk-
siä ja liikkeellelähtöjä tulee paljon. 
Myös jäteauton puristuslaitteisto 
vaatii paljon energiaa. Sähköisen 
kaluston tehokas käyttö edellyttää 
jatkuvaa reittioptimointia, kuljet-

Volvo Trucksin Janne Silvonen ja Lassila & Tikanojan Petri Salermo kertovat, että Lassila & Tikanoja ottaa 
kevään aikana käyttöön ensimmäisen sähkökäyttöisen Volvo FE Electric -jäteauton.

Edelläkävijä raskaan liikenteen sähköistämisessä

lella. Tuotanto alkaa ensi vuonna 
rekkavetureista ja laajenee alus-
tamalleihin vuoden 2023 aikana.

Volvo Trucks on edelläkävijä 
raskaan liikenteen sähköistämi-
sessä ja toimii yhtenä johtavis-
ta asiantuntijoista siirtymisessä 
kohti päästöttömiä vaihtoehto-
ja. Yrityksen tavoitteena on vä-
hentää CO2-päästöjä tuotannos-
sa olevien ja myytyjen autojen 
osalta vuoteen 2030 mennessä 
50 prosenttia verrattuna vuoden 
2019 tasoon. Vuoteen 2040 men-
nessä tavoite on 100 prosenttia. 
Täysin CO2-vapaa Volvo-kanta on 
tarkoitus saavuttaa vuoteen 2050 
mennessä.

– Kaluston sähköistymisen 

VOLVO TRUCKSIN sähköisistä 
kuljetusratkaisuista vastaava 
Janne Silvonen kertoo, että säh-
kökäyttöisillä kuorma-autoilla 
pystytään jo nyt hoitamaan kau-
pungissa tapahtuvaa liikennöin-
tiä vaivatta ja tulevilla raskailla 
sähkökuorma-autoilla myös kau-
punkien välisiä kuljetuksia. 

– Haluamme olla paras kump-
pani asiakkaillemme myös säh-
köisissä kuljetusratkaisuissa. 
Myynnissä olevat keskiraskaat 
sähköautomallit FL ja FE tuo-
vat ratkaisut jakeluliikentee-
seen matkalla kohti fossiiliva-
paata liikennettä. Myös raskaat 
sähkökuorma-autot tulevat tuo-
tantoon vuoden 2022 loppupuo-

Keskiraskaat sähkökuorma- 
autot tuovat ratkaisuja  
jakeluliikenteeseen  
matkalla kohti fossiili- 
vapaata liikennettä.

myötä myös huoltaminen muut-
tuu, sillä sähkömoottori on ra-
kenteeltaan polttomoottoria yk-
sinkertaisempi, eikä esimerkiksi 
voiteluaineita tai suodattimien 
käyttöä tarvita. Olemme koulut-
taneet myös huoltoverkostomme 
ja päivittäneet osaamistamme 
vastaamaan sähköistä kalustoa 
käyttävien asiakkaidemme tar-
peita. Myös palautteen saaminen 
on erittäin tärkeää, jotta saamme 
tietää, miten asioita voidaan teh-
dä jatkossa vieläkin paremmin, 
Silvonen avaa.

Tulevaisuudessa tarvitsemme 
laajan valikoiman eri käyttövoi-
mia ja polttoaineita, joista säh-
kö tulee näyttelemään merkittä-

vää osaa. Myös kaasu- ja uusiu-
tuvat dieselvaihtoehdot tulevat 
olemaan osa tulevaisuuden polt-
toaineita, kuten myös vuosikym-
menen lopulle kaavailtu vety.

Silvonen kertoo, että tämän 
vuoden alussa on tullut voimaan 
hankintatuki sähkökuorma-au-
toille. Tukea myönnetään enin-
tään 50 000 euroon asti, kuiten-
kin niin, että esimerkiksi diesel- 
autosta sähköön siirryttäessä 
hankintatuki voi olla enintään 
40 prosenttia diesel- ja sähkö-
auton hinnan erotuksesta. 

Sähkökuorma-autoista kiin-
nostuneiden kannattaa olla yh-
teydessä omaan Volvo Trucks 
-jälleenmyyjään.

tajan taloudellista ajotapaa ja aktii-
vista ajotavan seurantaa. Tähän on 
Volvolta luvassa myös perusteelli-
nen kuljettajakoulutus, osana säh-
köisen kaluston toimitussopimusta.

Salermo toteaa, että yritysten ja 
yhteisöjen lisäksi myös yhteiskun-
nalla on merkittävä rooli, jotta am-
mattikaluston latausinfra saadaan 
lähitulevaisuudessa mahdollisim-
man kattavaksi palvelemaan kulje-
tusalaa monipuolisesti.

– Uuden kaluston kohdalla tarvi-
taan aina siirtymäaika, jonka puit-
teissa sen toimivuutta voidaan myös 
testata ja päättää mahdollisista lisä-
hankinnoista. Sähkön ohella myös 
polttomoottoreissa käytettävät, uu-
siutuvat polttoaineet tulevat ole-
maan vielä pitkään raskaan kalus-
ton käytössä ainakin pidemmillä 
kuljetusmatkoilla, Salermo sanoo.

teksti pekka säilä  kuvat posti ja lassila & tikanoja
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Viruksia ilmasta poistava OptiClean nimettiin sadan parhaan keksinnön 
joukkoon Yhdysvaltalaisen TIME-lehden listauksessa vuonna 2020.

U udet virusmuunnok-
set ovat erityinen on-
gelma korkean käyt-
töasteen tiloissa, ku-

ten hotellien auloissa, ravintolois-
sa sekä koululuokissa. 

Carrier on maailmanlaajuinen il-
mastointiratkaisuiden kehittäjä ja 
markkinajohtaja, jonka kehittämät 
teknologiat auttavat tukemaan ra-
kennusten terveellisyyttä osana ris-
kien vähentämis- ja lieventämis- 
strategioita.

Avaintuote OptiClean™ on kor-
kean suorituskyvyn ilmanpuhdis-
tin, joka on varustettu tehokkaas-
ti erittäin hienot hiukkaset ilmas-
ta poistavalla HEPA-suodattimella.

Uusi tutkimus maineikkaan UK 
Building Research Establishmen-
tin toteuttamana on osoittanut, et-
tä OptiClean vähentää ilmassa ole-
vien kriittisen eli 1 μm -kokoluokan 
hiukkasten määrää yhteen kolmas-
osaan noin 30 minuutissa. 1 μm -ko-
koluokka kattaa virukset ja viruk-
sia sisältävät aerosolisoidut pisarat.

Ilmanpuhdistin vähentää  
viruksen kokoisia hiukkasia

– Tämä riippumaton tutkimus 
osoittaa, että OptiClean torjuu te-
hokkaasti erittäin pieniä viruksen 
kokoisia hiukkasia, ja se voidaan 
asentaa rakennuksiin osana riskien 
vähentämis- ja lieventämisstrategi-
aa, sanoo Matthew Maleki, Product 
Manager, joka on vastuussa sisäil-
man laadun ja terveellisten raken-
nusten ratkaisuista Carrier UK:lla.

Vuoden 2020 parhaiden
keksintöjen joukossa
Yhdysvalloissa OptiClean nimettiin 
yhdeksi TIME-lehden 100 parhaaksi 
keksinnöksi vuonna 2020, ja Iso-Bri-
tanniassa laite valittiin Cooling In-
dustry Awardseissa vuoden inno-
vaatioksi. Carrier on osoittanut us-
konsa OptiCleaniin sijoittamalla yk-
siköitä toimistoihinsa sekä Iso-Bri-
tanniassa että Suomessa. 

Kansainvälisesti WHO ja EU ovat 
asettaneet PM2.5 ja PM10 hiukkas-
koille altistumisrajat, joita jäsen-
maat myös noudattavat lainsää-
dännöllisin keinoin. OptiClean tar-

joaa entistä parempia tuloksia pois-
tamalla tehokkaasti myös pienempiä 
hiukkaskokoja aina PM1:een ja sen 
alapuolelle saakka.

OptiCleanissa on kaksi suodatus-
vaihetta. M5-esisuodatin suojaa yk-
sikköä ensisijaisesti karkeilta hiuk-
kasilta, mikä estää pääsuodattimen 
H13/14 HEPA-suodattimen tukkeu-
tumista parantaen yksikön tehok-
kuutta ja pidentäen sen käyttöikää. 
H13/14 HEPA-suodatin täyttää eu-
rooppalaisen standardin EN-1822 
vaatimukset ja toimii jopa 99,995 
prosentin hyötysuhteella tunkeu-
tuvimmalla hiukkaskoolla.

– Kun keskiverto ihminen viettää 
90 prosenttia ajastaan sisätiloissa, 
terveempi tulevaisuus alkaa terveel-
lisemmistä rakennuksista. Hyvä il-
manlaatu on yhtä tärkeää kuin tur-
vallinen juomavesi, Maleki kertoo.

 Riippumattomassa tutkimukses-
sa osoitettiin OptiCleanin tehokkuu-
den tarjoavan työnantajille ja isän-
nöitsijöille käytännöllisen ja näky-
vän tavan rauhoittaa ihmisiä sekä tu-
kea samalla rakennusten terveyttä.

Lisäsuojaa varten OptiClean on 
saatavilla Euroopassa lisävarusteil-
la, kuten UV-C-lampuilla sekä ak-
tiivihiilisuodattimilla, joiden avul-
la hajut saadaan poistettua.

Pandemia ja virusmuunnosten ilmaantuminen ovat 
lisänneet huolta infektioriskeistä työpaikoilla sekä  
ravintola- ja matkailualan majoituspalveluissa.
teksti ja kuva carrier 
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Koskee uusia yli 2000 euron tilauksia kalustekokonaisuuksista. 
Alennus varastotuotteista. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Harva tietää, että myös 
possuissa on eroja. Por-
saanlihaa ostettaessa 
kannattaakin huomioida 
sen alkuperä ja siihen liit-
tyvät kriteerit aina kasva-
tustavasta ruokintaan ja 
eläinten hyvinvointiin.

M aailmalla tuotanto-
eläinten jalostustyö 
keskittyy usein laa-
duun sijaan liikaa 

lukumäärän kasvattamiseen, mi-
kä ei ole eläinten kannalta kestävää. 
Snellmanilla Pietarsaaressa on va-
littu toisenlainen linja. Snellman ei 
tuo sikoja eikä sikojen genetiikkaa 
ulkomailta, vaan koko tuotantoket-
ju on Snellmanin hallinnassa ulko-
maisten jalostusyhtiöiden sijaan. 

Jalostus on sikatalouden tuo-
tekehitystä, joka edellyttää laajaa 
osaamista ja harkittuja valintoja. 

Lihatalo Snellman jalostaa sikoja itse, minkä ansiosta yritys pystyy huolehtimaan muun muassa jalostuksen avoimuudesta ja kehittämään terveitä sikoja kestävältä pohjalta.

Tänä päivänä Snellman on ainoa li-
hatalo, joka jalostaa sikoja Suomes-
sa. Työ on jatkoa yli 100-vuotisel-
le suomalaiselle sianjalostustyölle

– Jalostamalla sikoja itse voimme 
huolehtia jalostuksen avoimuudes-
ta, eettisyydestä ja luotettavuudes-
ta sekä kehittää terveitä sikoja kes-
tävältä pohjalta arvojemme mukai-
sesti. Oman sikakannan ylläpito ja 
jalostus on vastuullisuusteko myös 
huoltovarmuuden näkökulmasta, 
kertoo Snellmanin alkutuotannon 
kenttäpäällikkö Martti Hassila.

Pienempi hiilijalanjälki
Snellmanilla pidetään tärkeänä, et-
tä Suomessa koulutetaan nuoria al-
kutuotannon ammattilaisia, ja et-
tä heillä on mahdollisuus sijoittua 
työelämään kehittämään suoma-
laista sikataloutta, jossa etusijal-
la ei ole tuotantoeläinten määrän 
maksimointi vaan kokonaisuus, 
jossa huomioidaan eläinten terveys 
ja hyvinvointi. Oman jalostusohjel-
man myötä tuetaan myös suoma-
laista yrittäjyyttä.

Ruokinnalla on suuri vaikutus li-
han laatuun ja ympäristöön. Siksi 

Snellman on kehittänyt yhteistyös-
sä rehunvalmistajan kanssa lihasi-
kojen uuden Superior-ruokintamal-
lin, jossa tuontisoija on korvattu ko-
timaisilla palkokasveilla, herneellä 
ja härkäpavulla. 

– Olemme jo puolittaneet soijan 
käytön vuodesta 2016 lähtien. Uu-
della ruokintamallilla vähennäm-
me soijan tarvetta edelleen, liha-
sikojen ruokinnassa 72 prosentilla 
verrattuna tavanomaiseen soijaa 
sisältävään ruokintaan. Jos kaikki 
menee hyvin ja suomalaiset viljeli-
jät saavat palkokasveista hyvän sa-
don, tänä vuonna possujen kasva-
tukseen tarvitaan 4 miljoonaa kiloa 
vähemmän soijaa. Tämä on suuri 
askel kohti ruokinnan soijavapaut-
ta, sanoo rehutoiminnoista vastaa-
va kehityspäällikkö Kirsi Partanen 
Snellmanilta.

Yrityksen keskeisiä periaattei-
ta on valmistaa mahdollisimman 
luonnollisia tuotteita ja pyrkiä jat-
kuvasti vähentämään lisäaineiden 
käyttöä. Uuden Superior-rehun an-
siosta liha säilyttää paremmin luon-
taisen mehukkuutensa ilman lisä-
aineita. Jatkossa GMO-vapaus var-

mistetaan siis yhä vahvemmin täy-
sin kotimaisella rehulla ja hiilijalan-
jälki pienenee entisestään.

Kohti vapaaporsitusta
Snellman vaikuttaa sikojen hyvin-
vointiin myös jalostamalla vapaa-
porsitukseen hyvin soveltuvia ema-
koita. Snellmanilla on huomattu, et-
tä Maatiaispossu sopii vapaaporsi-
tuksen vaatimuksiin erinomaises-
ti. Vapaaporsitus mahdollistaa la-
jityypillistä käyttäytymistä, kun 
porsitushäkit poistetaan ja sioilla 
on enemmän tilaa liikkua. Täydel-
linen siirtymä vie vielä hetken, mut-
ta puolet Snellmanin emakkotilois-
ta toimii vapaaporsituksessa jo nyt. 
Vapaaporsitusta pidetään merkittä-
vänä eläinten hyvinvointia edistä-
vänä hankkeena, jonka tuloksena on 
terveitä ja vahvoja porsaita.

Osaavan ja motivoituneen tuot-
tajan hoitama possu, joka on elä-
nyt oikeanlaisessa kasvatusympä-
ristössä, on Snellmanin tuotteiden 
tärkeimpiä laatutekijöitä. 

– Kaikki tilat täyttävät Sikavan 
terveydenhuolto-ohjelman kansal-
lisen tason vaatimukset, jotka ovat 

Suomessa kasvatetaan 
ainutlaatuisia maatiaispossuja

Yli 100 vuotta 
kehitystyötä
n Snellman ja perhetilat 
jatkavat Maatiaispossun 
kanssa yli 100-vuotisen  
jalostusosaamisen säilyt-
tämistä Suomessa.

n  Omalla jalostuksella  
voidaan huolehtia avoi-
muudesta, eettisyydestä ja 
luotettavuudesta sekä ke-
hittää terveempiä sikoja, 
hyvinvointi edellä. 

n  Maatiaispossujen koti-
mainen Superior-ruokinta 
pienentää hiilijalanjälkeä ja 
parantaa lihan laatua.

lainsäädäntöä korkeammat. Tilojen 
terveydenhuoltoeläinlääkärit seu-
raavat sikojen terveyttä ja hyvin-
vointia säännöllisesti, Hassila avaa.

teksti ja kuva snellman
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Kotimainen metsä tarjoaa  
kestävän kompensaatiokohteen

M ahdollisimman pie-
nestä hiilijalanjäljes-
tä on tullut yrityksil-
le toimialaan katso-

matta keskeinen kilpailuvaltti. Sen 
myötä omia prosesseja muokataan 
askel askeleelta vähäpäästöisiksi ja 
samoja ilmastokriteerejä ulotetaan 
myös yhteistyöverkostoon.

Tehostamisesta huolimatta jäl-
jelle jää lähes aina hiilisiivu, joka 
on kompensoitava jollain muulla 

tavalla. Tällaisia kompensaatioon 
kelpaavia päästöyksiköitä tuotta-
vat useimmiten kehittyvissä mais-
sa käynnistetyt ympäristöprojek-
tit, jotka voivat liittyä muun muas-
sa uusiutuvaan energiaan, metsien 
suojeluun tai istuttamiseen sekä 
kaatopaikkakaasujen talteenot-
toon. Yleisimpiä kompensaatio- 
standardeja ovat esimerkiksi Veri-
fied Carbon Standard eli VCS sekä 
Gold Standard. 

Nyt monissa yrityksissä ollaan 
alettu tosin pohtia, löytyisikö niil-
le sopivia ja helpommin todennet-
tavia kompensaatiokohteita myös 
täältä kotimaasta. 

Paikallisuudelle painoarvoa 
valintakriteereissä
Tässä on myös vuonna 2019 pe-
rustetun Hiilinieluntuottajat HNT 
Oy:n liiketoimintamalli. Kotimai-
nen asiantuntijayritys tarjoaa yri-
tyksille avaimet käteen-palvelun, 
joka kattaa laajimmillaan tarkan 
hiilijalanjälkilaskennan, selkeän 
arvion säästökohteista ja tarvitta-
van kompensaation sekä siihen so-
pivan kohteen. 

Palvelun avulla yrityksen hiili-
jalanjälki voidaan laskea yksittäi-
sen tuotteen, tuotesarjan tai yrityk-

sen koko elinkaaren ajalta. Paketin 
täydentää valmiiksi tarjolla oleva 
kompensaatiokohde ilmastollises-
ti kestävästi kasvatetusta suoma-
laismetsästä.

Kompensaatiopalvelusta on 
tehty kansallinen standardialoite 
ja HNT on mukana työryhmässä, 
joka luo toimialalle selkeitä kritee-
reitä. Palveluiden tarjoamiseen ei 
uuden lakimuutoksen myötä enää 
vaadita rahankeräyslupaa. 

– Päästöjen kompensointi on tär-
keä osa yritysten vastuullisuutta. 
Nyt tuomme siihen luotettavan ko-
timaisen vaihtoehdon, yhtiön vies-
tinnästä ja markkinoinnista vastaa-
va Siru Pernu kertoo.

Tärkeällä sijalla on myös kohtei-
den paikallisuus, sillä kohteeksi va-
likoituneen metsäpalstan voi halu-

Ympäristövastuunsa tuntevat yritykset pyrkivät  
puristamaan hiilijalanjälkeään jatkuvasti alaspäin. 
Tähän apua tarjoavat kompensaatiot, joihin on tar- 
jolla kotimainen ja laskennallisesti varma vaihtoehto. 
teksti timo sormunen  kuva eino ansio

tessaan käydä tarkastamassa vaikka 
paikan päällä.

– Kompensaatiokohde kehitty-
vässä maassa tuntuu kaukaiselta ja 
osin myös epävarmalta ratkaisulta. 
Paikallisuus on seikka, jota yrityk-
set ovat kaivanneet, toimitusjoh-
taja Veijo Tirkkonen huomauttaa.

Hän painottaa myös hiilijalanjäl-
ki- ja kompensaatiolaskelmien laa-
dun ja tarkkuuden merkitystä. 

– Mututuntumalta tehdyt ja tar-
kemmissa laskelmissa liian pieniksi 
paljastuvat kompensaatiotoimet se-
kä epämääräiset kompensaatiokoh-
teet voivat kääntyä hyvin nopeasti 
kalliiksi mainehaitoiksi yritykselle, 
Tirkkonen avaa.

Tuloa metsänomistajalle
HNT:n palvelun avulla yritykset ja 
kunnat voivat kompensoida pääs-
töjään myös omien metsiensä kaut-
ta. Hiilinieluntuottajat HNT tarjoaa 
niille hiilensidontapotentiaalin 
määrityksen ja metsäkiinteistöille 
laaditaan Ilmastopainotteinen Met-
säsuunnitelma ™. 

Metsänomistajille HNT:n raken-
tama kompensaatiopalvelu tarjoaa 
mahdollisuuden tasaisiin tuloihin 
ja parempaan metsänkasvuun. Il-
mastopainotteisessa metsänhoi-
dossa kiertoaikaa pidennetään 10–
20 vuotta. Lisänä ovat muun muas-
sa lannoitukset ja hakkuiden sääte-
ly. Tämän ajan kyseiset metsäpals-
tat toimivat hiilinieluina ja kompen-
saatiokohteina.

Ajatuksena on tehdä yhteistyö-
tä metsänomistajien kanssa, tehos-
taa suomalaisten metsien kasvua ja 
maksaa metsänomistajille korvaus 
heidän hoitamastaan hiilinielusta. 
Samalla metsänomistajia herätel-
lään huomaamaan, että metsällä on 
muutakin arvoa kuin perinteinen 
puuraaka-aine. Metsäpalstojen li-
sääntyvä kasvu mallinnetaan Luon-
nonvarakeskuksen eli Luken Motti- 
ohjelmiston avulla.

Tirkkonen uskoo kompensaatio- 
sopimuksen olevan houkuttava 
vaihtoehto etenkin harvennusikää 
lähestyvillä metsäpalstoilla, joissa 
hakkuutulot kattavat usein ainoas-
taan niukasti niiden korjuukulut. 
Parhaiten hiiltä sitovat nuoret kas-
vatusmetsät.

– Ilmastopainotteisesti hoidettu 
metsä toimii tehokkaana hiilinielu-
na ja tuottaa omistajalleen tuloja il-
man perinteisiä hakkuita. Ei siis ih-
me, että kiinnostus kompensaatiota 
kohtaan kasvaa parhaillaan metsän-
omistajien keskuudessa nopeasti, 
Siru Pernu lisää.

Kompensaatiopalveluja tarjoavan Hiilinieluntuottajat HNT Oy:n toimitusjohtaja Veijo Tirkkonen ja viestintä- ja markkinointivastaava Siru Pernu. “
Metsällä on 
muutakin arvoa 
kuin perinteinen 
puuraaka-aine. 

Vapaaehtoistoiminnan 
hyvinvointivaikutukset 
ulottuvat kohderyhmästä 
tekijään ja yhteiskuntaan 
asti. Erilaisia vapaaehtois- 
tehtäviä voi löytää sekä 
tarjota Vapaaehtoistyö.fi- 
verkkopalvelussa.

K otkan keskustaan oli ka-
tettu pitkä pöytä, jon-
ka ääreen kaupunkilai-
set kutsuttiin eväineen 

ruokailemaan. Kyseessä oli kotikau-
punkiinsa paluumuuttaneen Inka  
Setälän tuottama yhteisöllinen tem-
paus, joka toimi alkusoittona Koh-
taamisia Kotkassa -yhteisön synnyl-
le. Setälä on koordinoinut perusta-
maansa verkostoa vuodesta 2017. 
Vapaaehtoistoiminnasta on tullut 
hänelle sydämenasia.

– Kun palasin Kotkaan, kaipasin 
ympärilleni ihmisiä ja yhteisöllisyyt-
tä. Halusin pureutua siihen, miten 
yksinäisyyttä voi lievittää, miten yh-
distetään eri tahoja toimimaan yh-
dessä ja miten vanhan ajan talkoo-

Vapaaehtoistyö.fi-palvelun tekemässä kyselyssä valtaosa vastaajista kertoi, että vapaaehtoistoiminta on vahvistanut merkityksellisyyden tunnetta heidän elämässään.

henki tuo ihmisiä luontaisesti yh-
teen tarjoten apua avuntarvitsijoil-
le. Samalla heräsin vapaaehtoistyön 
tärkeyteen.

Vapaaehtoistoiminnan mahdol-
lisuuksia löytyy myös Vapaaeh-
toistyö.fi-sivustolta, joka on kaikil-
le avoin ja maksuton vapaaehtois-
tehtävien välityspalvelu. Siellä eri 
toimijat, kuten järjestöt, yhdistyk-
set, seurakunnat, kaupungit ja kun-
nat voivat myös ilmoittaa vapaaeh-
toistehtävistään. Palvelua ylläpitä-
vät sen kehittäneet Kirkkopalvelut 
ry ja Kansalaisareena ry. 

– Haluamme edistää vapaaehtois-
toiminnan tunnettuutta ja siihen 
osallistumista, ja saada useammat 
ihmiset osalliseksi vapaaehtoistoi-
minnan hyvinvointivaikutuksista. 
Kannustamme eri tahoja yhteistyö-
hön vapaaehtoistoiminnan organi-
soimisessa, sanoo projektikoordi-
naattori Satu Puolitaival.

Merkitystä elämään
Usein vapaaehtoistoimintaa aja-
tellaan sen kautta, mitä toiminnan 
kohderyhmät siitä saavat. Koh-
deryhminä voivat olla esimerkik-
si vanhukset, vähävaraiset, yksi-
näiset, päihde- ja mielenterveys-
kuntoutujat tai lapset ja nuoret. 
Yhä enemmän on alettu tarkas-
tella myös sitä, mitä vapaaehtoi-

suus antaa tekijälleen. Yleisin syy 
osallistua toimintaan on altruisti-
nen halu auttaa muita, mutta mui-
takin motivaatiotekijöitä löytyy. 

– Yksi osallistumisen ja sitoutu-
misen peruste on vapaaehtoistoi-
minnan hyvinvointivaikutukset. 
Toimintaan osallistumalla voi vai-
kuttaa itselleen tärkeisiin asioihin, 
saada sisältöä päiviin, kokea mer-
kityksellisyyden tunnetta, oppia 
uusia taitoja, kehittää aiempaa 
osaamista, saada uusia ystäviä, lie-
vittää yksinäisyyttä ja saada työko-

kemusta, Puolitaival listaa. 
Vapaaehtoistyö.fi-palvelun ke-

sällä tekemässä kyselyssä valta-
osa vastaajista kertoi, että vapaa-
ehtoistoiminta on vaikuttanut elä-
mään myönteisesti ja vahvistanut 
merkityksellisyyden tunnetta. Toi-
minnan koettiin myös lisänneen 
sosiaalisia kontakteja ja vähentä-
neen yksinäisyyttä. Tuntemukset 
ovat tuttuja myös Setälälle. Vapaa-
ehtoistyö on antanut mahdollisuu-
den tehdä ja vastaanottaa paljon 
hyvää.

– Sana vapaaehtoistyö saattaa 
kuulostaa siltä, että pitäisi tehdä jo-
tain, mikä vie paljon aikaa. Näin asia 
ei ole, mutta usein se vie ilolla mu-
kanaan. Kutsuisin vapaaehtoistyö-
tä harrastukseksi, joka kumpuaa sy-
dämestä. Vapaaehtoistoiminta an-
taa paljon tekijälleen, kohderyhmil- 
le ja koko yhteiskunnalle.

Ihminen ihmiselle
Kansalaisareenan tekemien tutki-
musten mukaan vapaaehtoistoi-
minnan vuosittainen rahallinen 
arvo on reilusti yli neljä miljardia 
euroa ja vapaaehtoistyötä tehdään 
yli 220 miljoonaa tuntia vuosittain. 
Tällä hetkellä verkkopalvelussa on 
avoinna yli tuhat vapaaehtoistehtä-
vää ja rekisteröityneitä organisaati-
oita noin 900. Luvut kertovat siitä, 
että vapaaehtoistyötä tarvitaan, teh-
dään ja arvostetaan.

– Näinä aikoina tarvitsemme toi-
siamme entistä enemmän. Pienet-
kin teot ja eleet ovat merkitykselli-
siä. Pelkkä katse tai hymy voi pelas-
taa jonkun päivän, jopa elämän. Yh-
dessä voimme saada paljon aikaan, 
kun jokainen jakaa ajastaan tai osaa-
misestaan, Setälä vakuuttaa.

Yksinkertaisimmillaan vapaa-
ehtoistyö on toisen ihmisen koh-
taamista. Tarvitaan vain ihminen 
ihmiselle. 

Aika laittaa hyvä kiertoon

Inka Setälä kertoo, että vapaaehtoistoiminta antaa paljon tekijälleen.

teksti maria paldanius 
kuvat shutterstock ja  
dilan rauhala
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UUSIEN VUOSIEN LUPAUS

Kaukokiidon vastuullisuuden tärkein tavoite on kuljetustemme päästöjen 
vähentäminen. Tämän lisäksi meille on tärkeää edistää henkilöstömme 
hyvinvointia ja olla entistäkin reilumpi yhteiskunnallinen toimija.
 

Olemme satsanneet kaluston uusimiseen sekä suuriin High Capacity Transport eli 
HCT-yhdistelmäajoneuvoihin, jotka vähentävät toimitustemme päästöjä paremman 
hyötysuhteen avulla. Käytössämme on yli 200 HCT-ajoneuvoa. Lisäksi käytössämme 
on sähkökuorma-autoja, jotka kulkevat puhtaalla energialla.

Merkittävää on myös terminaaliemme ympäristöystävällisyys. Isossa osassa niistä 
käytetään hyväksi maalämpöä ja aurinkovoimaa, ja niiden osuus vain kasvaa jatkossa.

Vastuullisuuttamme ohjaa tiekartta, jonka avulla seuraamme edistymistämme ja 
kerromme onnistumisistamme avoimesti myös ulospäin.

Uusien vuosien lupauksemme on kunnianhimoinen. Tulemme toimittamaan 
jatkossakin vain parhaita asiakaskokemuksia, jotka edistävät ympäristölle ja ihmisille 
kestävämmän logistiikan kehittymistä. kaukokiito.fi

Ympäristöteot
Puhtaammalla tiellä

Hyvää työtä
Turvallisesti töissä

Yhteiskuntavastuu
Reilu kumppani

Petri Angervuori
toimitusjohtaja,  
Suomen Kaukokiito Oy


