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Vastuullisuus

Yrityksen arvoa ei voi eikä kannata  
mitata vain euroissa. Jos yksikin jalka 
puuttuu, voi kaatua koko jakkara.  
Puheenvuorossa Kimmo Lipponen. s.2

Vastuu luo  
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YRITYSTEN ARVOA on viime aikoina alettu 
pohtia yhä enemmän muidenkin kuin talou- 
dellisten mittareiden kautta. Vastuullisuus 
tuo yrityksen arvonluontiin mukaan ympä-
ristön, ympäröivän yhteiskunnan ja hyvän 
hallinnon huomioimisen. Tämä ESG-malli 
(environment, social, governance) on yksi 
yritysvastuun vallitsevista kehikoista ja oh-
jaa sijoittajien valintoja, kuten viime aikoi-
na esimerkiksi maailman suurimman sijoi-
tusrahaston BlackRockin ja Suomessa Nor-
dean ulostulot osoittavat. 

SIJOITTAJIEN  nopealle suunnanmuutok-
selle on perustellut syynsä. Helmikuun alus-
sa julkaistiin vaikutusval-
taisen tutkijaryhmän ka-
saama ja työtä johtaneen 
Cambridgen yliopiston ta-
loustieteen emerituspro-
fessorin mukaan nimet-
ty Dasgupta-raportti, jo-
ka kokosi ennennäke-
mättömän laajan aineis-
ton luonnon ja talouden 
yhteen kietoutumisesta. 
Luontodokumentaristi 
Sir David Attenborough 
on ’Yksi elämä, yksi pla-
neetta’ kirjassaan vääntä-
nyt saman rautalangasta 
sanoin ja kuvin: me olem-
me viimeinen sukupolvi, jolla on mahdol-
lisuus pelastaa Maan kantokyky ja moni-
muotoisuus. 

SUOMAL AISYRITYKSET  OVAT  jo sisäis-
täneet vastuullisuuden merkityksen ja ar-
vopohjan varsin hyvin. Silti arvon mittaa-
minen tapahtuu vielä usein talousindi-

kaattoreilla, joilla on rajansa sekä kapean 
sisällön että tarkastelun aikajänteen takia.  
World Business Council for Sustainable  
Development (WBCSD) viime syksynä to-
tesikin: ”Taloudellinen voitto ei ole tämän  
päivän kapitalismissa luotettava indikaattori  
yhteiskunnallisista vaikutuksista, koska 
liian monet yhteiskunnan ja ympäristön 
kulut ja hyödyt jäävät taloudellisissa las-
kelmissa huomioimatta”.

KAIKKEA EI VOI  eikä kannata mitata ra-
hassa. Luonnon kauneus ja toisia ihmisiä 
kunnioittava käytös ovat toivottavasti jat-
kossakin itseisarvoja. Mutta siinä missä 

vastuullisuusasiantunti-
joiden tulee osata tulkita 
ROI:ta ja EBIT:iä, yrityk-
sen talousjohtajan on opit-
tava ymmärtämään CO2:ta 
ja P2X:ää ja tuotekehityk-
sen DI:n D&I:tä.

U S K O N ,  E T TÄ  tulevai-
suudessa ympäristö- ja 
inhimillisten vaikutusten 
arviointi ovat olennainen 
osa yritysten toimintastra-
tegiaa ja niitä tullaan koh-
telemaan ulkoisvaikutus-
ten sijaan ’sisäisvaikutuk-
sina’. Yritysvastuun muka-

naan tuoma kokonaisvaltainen ajattelu, jo-
ka huomioi sekä taloudellisen, sosiaalisen 
että ekologisen pääoman, on kestävän lii-
ketoiminnan perusta. Sijoitettua pääomaa 
ovat eurojen lisäksi luontopääoma sekä ih-
misten osaaminen ja hyvinvointi. Jos yksi-
kin jalka puuttuu tai ne ovat epäsuhdassa, 
ei jakkara kauaa pystyssä pysy. 

Yritysvastuu luo pääomaa  
meille kaikille
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Ilmastotavoitteisiin ja  
ihmisoikeuskysymyksiin 
voi vaikuttaa kaupan 
alalla monin keinoin. 
Tokmanni ottaa vas- 
tuullisuustyön tosissaan  
kotimaassa ja ulkomailla.  

teksti helen partti 
kuva juha arvid helminen

I lmastonmuutoksen hillitse-
miseen voi suhtautua kun-
nianhimoisesti ja asettaa ri-
man korkealle. Näin ajattelee 

Suomen suurin, valtakunnallinen 
halpakauppa Tokmanni. Se on mu-
kana muun muassa kansainvälises-
sä Tieteeseen perustuvat tavoitteet 
-aloitteessa (Science Based Targets 
Initiative) ja yksi kolmesta ensim-
mäisestä pohjoismaisesta kaupan 
alan yrityksestä, jonka tavoitteena 
on pitää maapallon lämpenemisraja 
korkeintaan 1,5 asteessa. Moni muu 
alan yritys tähtää helpommin to-

Vastuullisuuspäällikkö Emilia Koski ja osastovastaava Milla Tahvanainen kertovat Tokmannin tekevän vastuullisuustyötä tukemalla muun muassa Itämeren suojelua sekä SPR:n toimintaa. 

teutettavaan 2 asteeseen. 
Jatkuvasti tiukentuvat ilmasto-

tavoitteet vaativat käytännön toi-
mia ja näkemyksellisyyttä. Tok-
mannin ketterä toimintamalli tai-
puu moneen. Päästöjä vähentääk-
seen yritys on muun muassa opti-
moinut koti- ja ulkomaan kuljetuk-
sia. Vuonna 2020 Tokmanni karsi 
lentorahdit minimiin ja lisäsi juna-
kuljetuksia Kiinasta Suomeen.  

– Lentorahteja oli alle puoli pro-
senttia ulkomaan toimituksista. 
Vain kasvomaskit toimitettiin kii-
reellisesti lentoteitse Aasiasta. Val-
taosa toimituksista tulee meriteit-
se, korostaa yrityksen vastuulli-
suuspäällikkö Emilia Koski.

Auringon voimalla
Kotimaassa päästöjä syntyy Tok-
mannille eniten paikallisesta läm-
mön tuotannosta. Tulevaisuuden 
tavoitteena on kasvattaa uusiutu-
van lämmön määrää, mikä on iso 
ponnistus yrityksessä, jolla on lä-
hes 200 myymälää eri puolilla Suo-
mea ja yli 60 lämmöntoimittajaa.  

Aurinkovoiman käyttö on teho-
kas keino vähentää ympäristövai-

kutuksia. Vuonna 2020 Tokmanni  
asennutti 14 myymälän katolle 
aurinkovoimalan. Nyt jo viidesosa 
myymälöistä käyttää aurinkovoi-
maa. Lisäksi kaikki myymälöiden 
käyttämä sähkö on uusiutuvaa.

– LED-valaistuksella on iso rooli 
energiankulutuksen vähentämises-
sä. Se on vähentänyt sähkönkulu-
tusta myymälöissä jopa 30 prosent-
tia. Nyt neljässä viidestä myymä-
lästämme on käytössä LED-valot.

Kestävät toimitusketjut 
Kauppaketjun tuotevalikoima kat-
taa tuhansia tuotteita, joista yli 75 
prosenttia on suomalaisilta tava-
rantoimittajilta. Seuraavaksi suu-
rin toimittajamaa on Kiina, jonka 
osuus hankinnoista on lähes 12 pro-
senttia. Tokmannin hankinta pe-
rustuu pitkäaikaisiin toimittajasuh-
teisiin, jotka luovat luottamusta ja 
auttavat riskienhallinnassa. 

Vuonna 2020 Tokmanni työsti 
tavoitteitaan riskiraaka-aineiden, 
muun muassa puuvillan ja kalan, 
käytössä ja otti käyttöön toimitta-
jahallintajärjestelmän Shanghain 
hankintatoimistossa.

Tokmanni osallistuu Aalto-yli-
opiston FINIX-tutkimushankkee-
seen, jossa kehitetään välineitä 
tekstiilien vastuullisuuden varmis-
tamiseen ja kehittämiseen. Hank-
keen tarkoitus on tehostaa tekstii-
lien jäljitettävyyttä. Hanke selvittää 
materiaalin alkuperän, valmistus-
paikan, mahdolliset käytetyt kemi-
kaalit sekä työolot.

Tänä keväänä yritys esittelee 
kestävään tekstiilituotantoon pe-
rustuvan vaatemalliston. Jokaiseen 
vaatteeseen kiinnitetään lappu, jos-
sa on verkkolinkki tuotantoon. 

Toimitusketjuja arvioidakseen 
yritys tekee myös itse tarkastus-
käyntejä valikoituihin tehtaisiin.

– Vuonna 2020 teimme 60 teh-
dasvierailua. Tavoitteenamme on 
hankkia lisäymmärrystä työsken-
telyoloista, lisätä tuotteiden laa-
tuun liittyvää osaamista ja selvit-
tää toimitusvarmuutta. Priorisoim-
me tehtaita, joissa ihmisoikeusriski 
on keskimääräistä suurempi, esi-
merkiksi vaateteollisuutta, jonka 
parissa tehdään usein työtä käsin. 
Lisäksi kaikki tehtaamme ovat kol-
mannen osapuolen tarkastamia. 

Tehdasvierailujen yhteydessä 
on mahdollista nostaa esiin myös 
hankalia asioita. Bangladeshissa voi 
esimerkiksi kysyä, miksi tehtaiden 
malliompelijoista tai kaavoittajis-
ta niin harva on nainen. Se helpot-
taisi monen perheen tilannetta pal-
jon, sillä kaavoittajan palkka on kol-
minkertainen tavalliseen ompeli-
jaan verrattuna.

Vastuullinen työnantaja
Henkilöstön kokonaisvaltainen 
hyvinvointi on tärkeää myös ko-
timaassa. Vuonna 2020 korona-
pandemian iskettyä Tokmanni te-
ki kaikkensa välttyäkseen lomau-
tuksilta ja onnistui siinä. 

Tokmannilla työskentelee tällä 
hetkellä yli 4 000 henkilöä. Etenkin 
monelle nuorelle halpakauppa on 
ensimmäinen työpaikka, jossa voi 
opetella työelämän perussääntöjä. 
Monimuotoisuutta edistääkseen 
Tokmanni pilotoi viime vuonna 
anonyymiä rekrytointia. Sen opit 
huomioidaan vuonna 2021, kun 
rekrytointijärjestelmä uudistetaan. 

Halpakauppa näyttää suuntaa 
vastuullisempiin valintoihin

Kimmo Lipponen
Toimitusjohtaja, 
FIBS

Pheenvuoro 
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Edelläkävijä 
vastuullisuuden 
eturintamassa

A utonvalmistajana BMW- 
konserni sisällyttää stra- 
tegiaansa olennaisina 
osina ekologisesti ja so- 

siaalisesti kestävät toimintatavat 
sekä luonnonvarojen säästämisen.

– BMW:n tavoitteena on vähen-
tää ajoneuvojen hiilidioksidipääs-
töjä 40 prosenttia kilometriä koh-
den vuoteen 2030 mennessä. Kym-
menen vuoden kuluttua pitäisi olla 
yli seitsemän miljoonaa sähköistet-
tyä BMW:n ajoneuvoa ja noin kaksi 
kolmasosaa niistä täysin sähköisellä 
voimalinjalla, kertoo BMW Suomen 
toimitusjohtaja Janne Kämäräinen.

BMW-konserni valittiin viime 
vuonna maailman vastuullisim-
maksi autoyhtiöksi Dow Jones Sus-
tainability -indeksien listauksessa.

– Kestävän kehityksen tavoitteet 
kattavat koko ajoneuvon elinkaa-

ren, suunnittelupöydältä käyttövai-
heen loppuun asti. BMW:n tuotan-
tolaitokset hankkivat käyttämänsä 
energian yksinomaan uusiutuvista 
energialähteistä. Lyhyen aikavälin 
tavoitteena alitimme viime vuonna 
EU:n asettaman päästötavoitteen, 
mikä osoittaa meidän olevan oikeal-
la tiellä, Kämäräinen sanoo.

Sähköinen mallisto laajenee
Tekninen edelläkävijyys on erotta-
nut BMW:n sen kilpailijoista. Suo-
messa ensirekisteröityjen autojen 
kasvua on vauhdittanut erityisesti 
kasvava kiinnostus ladattaviin au-
toihin. BMW:n ensirekisteröityjen 
ladattavien hybridien ja täyssähkö-
autojen kokonaismäärä tuplaantui 
vuonna 2020 edellisvuoteen. Täys-
sähköautojen kehityksessä BMW ai-
koo markkinoiden kärkipaikalle.

BMW:n periaatteena on aina ollut ajamisen nautinto yhdistettynä tekniseen 
edelläkävijyyteen. Yhtenä johtavista premium-automerkeistä BMW haluaa  
toiminnallaan olla eturintamassa myös kestävän kehityksen ja vastuullisen  
toiminnan edistämisessä. Tavoitteen eteen on tehty jo paljon töitä. 
teksti pekka säilä  kuva juho länsiharju

– Mallistomme täydentyy tänä 
vuonna uusilla täyssähköversioilla. 
Saataville tulee täyssähköinen ka-
tumaasturimme iX3, joka kykenee 
BMW:n eDrive-tekniikan ansiosta 
jopa 459 kilometrin toimintasätee-
seen. Tämän jälkeen X3-mallisto on 
saatavilla eri voimalinjoilla eli täys-
sähköisenä, ladattavana hybridinä 
ja kevythybriditeknologialla varus-
tetuilla polttomoottoreilla.

Tänä vuonna BMW esittelee myös 
uuden i4-mallin. Neliovisen Gran 
Coupen kantamaksi luvataan 600 
kilometriä, joka tulee olemaan 
markkinoiden parasta suoritusky-
kyä. Loppuvuodesta markkinoille 
tuleva BMW iX on taas täysähköinen 
katumaasturi, joka tarjoaa runsaasti 
tilaa, yli 500 hevosvoimaa tehoa ja 
yli 600 kilometrin toimintamatkan. 

Uudistuneen mallivalikoiman li-
säksi BMW:n menestyksen takeena 
on Kämäräisen mielestä ollut toimi-
va yhteistyö vahvojen jälleenmyy-
jien kanssa. Toimivan yhteistyöver-
koston ansiosta konserni on paran-
tanut asemiaan sekä yksityisten et-
tä yritysasiakkaiden keskuudessa.

Hybridien kova kysyntä
Täyssähköautojen ehdottomana 
etuna Kämäräinen pitää sitä, ettei- 

vät ne tuota päästöjä fossiilisista 
polttoaineista ja ovat perinteisiä 
autoja helpommin huollettavia. Ää-
nettömyys ja vaihteiston portaatto-
muus lisäävät ajonautintoa. Hänen 
mielestään yksi tulevaisuuden suu-
rimmista haasteista on riittävän kat-
tavan latausinfrastruktuurin raken-
taminen maan kattavaksi, kun säh-
köautojen suosio jatkuvasti kasvaa.

– Ladattavat hybridit ovat ylivoi-
maisesti kysytyimpiä. Suosituista 
X-malleistamme sekä 3- ja 5-sarjas-
ta löytyy useita ladattavia hybridi-
malleja, joissa tehokas ja vähäkulu-
tuksinen bensiinimoottori yhdistyy  
eDrive-teknologian hiljaiseen säh-
kömoottoriin. Uudet mallit tarjoavat 
parempaa suorituskykyä, samalla 
kun polttoaineen kulutus ja hiili-
dioksidipäästöt ovat vähäisempiä. 
Ladattavien hybridimallien toimin-

tasäde on markkinoiden huippua.
Hybridimallistossa polttomoot-

tori ja hiljainen sähkömoottori teke-
vät saumatonta yhteistyötä. Mallis-
ton tekniikkaa on petrattu ominai-
suuksilla, jotka pienentävät ympä-
ristövaikutusta, parantavat turval-
lisuutta ja tekevät auton käytöstä 
helpompaa ja nautittavampaa. La-
dattavien hybridien lisäksi BMW pa-
nostaa edelleen merkittävästi myös 
kevythybridiautoihin. Ladattavia 
hybridejä pienempi sähkömootto-
ri tukee polttomoottoria pitäen polt-
toaineen kulutuksen pienempänä 
ja päästötasot näin alhaisempina.

Turvallisuus on olennainen osa 
BMW:n vastuullisuusajattelua. Vii-
meistellyssä turvallisuuskonseptis-
sa on huomioitu sekä korirakenteet 
että turvavarusteet. Automalleissa 
alumiinista ja teräksestä valmistet-

tu kori on osoittanut testeissä kes-
täväksi niin keulatörmäyksessä, si-
vutörmäyksessä kuin tolppaan si-
vuittain törmättäessäkin. Vakiova-
rusteiset turvallisuusvarusteet ovat 
saaneet kiitosta myös Euro NCAP:n 
turvallisuustesteissä: BMW:n myy-
dyimpiin malleihin kuuluva 3-sarja 
sai arvostetun testausorganisaation 
testiohjelmassa täydet viisi tähteä.

Ajamista avustavista turvavarus-
tepaketeista BMW:n Driving Assis-
tant Professional on markkinoiden 
ehdotonta huippua. Se sisältää kaik-
ki BMW:n käytössä olevat ajamista 
helpottavat turvavarusteet ja on sa-
malla myös merkittävä askel kohti 
autonomista ajettavuutta.

– BMW:n mallistossa turvallisuus 
on aina etusijalla – ajonautinnosta 
tinkimättä. Lopulta päävastuussa 
turvallisuudesta on aina kuljettaja.

BMW on Pekka Hyysalon perustaman FightBackin yhteistyökump- 
pani. Molemmat jakavat kestävän kehityksen mukaiset arvot.

“
Kestävä ajattelu 
kattaa ajoneuvon 
elinkaaren alusta 
loppuun asti.

BMW:n ensirekiste-
röityjen ladattavien 
hybridien ja täys- 
sähköautojen koko-
naismäärä tuplaantui 
vuonna 2020 edellis-
vuoteen verrattuna. H uhtikuussa 2010 vapaa-

laskija Pekka Hyysalo 
joutui Ylläksen rinteil-
lä vakavaan hyppyon-

nettomuuteen ja sai hengenvaaral-
lisen aivovamman. Vastoin synkkiä 
ennusteita Hyysalo kuntoutui pe-
riksiantamattomuuden voimalla ta-
kaisin itsenäiseen elämään.

Kuntoutumisen myötä menivät 
myös arvot uusiksi. Vuonna 2013 
Hyysalo perusti FightBackin tarkoi-
tuksena auttaa myös muita päävam-
man saaneita. FightBackista kehittyi 
myöhemmin brändi ja Hyysalon uu-
si elämäntehtävä kannustaa haas-
teellisissa tilanteissa olevia ihmisiä 
eteenpäin. Viime vuoden syyskuus-
sa Hyysalolta ilmestyi myös uusi kir-
ja: Vastuun FightBack.

– Kirjan kautta toivon lukijoiden 

BMW:n brändilähettiläs ajaa  
kestävän kehityksen asiaa

ymmärtävän, että vastuu ei ole ras-
kas asia vaan jotain äärimmäisen ar-
vokasta, jonka voimme valita. Jos 
me kaikki teemme hyviä ja vastuul-
lisia juttuja, tapahtuu myös meille 
hyviä asioita, hän kuvailee  teemaa.

Kirjassa nousevat esille myös 
ympäristö ja kestävä kehitys, jot-
ka ovat Hyysalolle tärkeitä asioita. 
Yhtenä haastateltavista kirjaa var-
ten oli myös BMW Suomen toimi-
tusjohtaja Janne Kämäräinen, jolle 
Hyysalo esitti kiperiä kysymyksiä 
liittyen yrityksen vastuullisuuteen.

– Koska BMW on FightBackin yh-
teistyökumppani, on minulle tär-
keää, että autonvalmistajan arvot 
edustavat kestävää kehitystä. Myös 
turvallisuus on tärkeä näkökohta.

Hyysalo esiintyy puhetilaisuuk-
sissa ympäri Suomea, joten auto 

Asetettuja 
tavoitteita
n BMW vähentää ajoneu-
vojen hiilidioksidipäästöjä 
40 prosenttia kilometriä 
kohden vuoteen 2030 
mennessä.

n  Konsernilla on vuoteen 
2023 mennessä 25 sähkö-
automallia, joista puolet 
on täysin sähköisiä.

n Suositut BMW X1- ja 
BMW 5 -sarjat tulevat  
jatkossa markkinoille 
myös täysin sähköisenä.

n  BMW on asettanut konk-
reettiset CO2-tavoitteet 
toimitusketjuilleen.

n  Pariisin ilmastosopimuk-
seen sitoutunut yritys  
pyrkii alittamaan kahden  
asteen tavoitteen.

on hänelle lähes välttämätön kul-
kuväline. Tähän asti tyttöystävä on 
toiminut kuskina. Hyysalo on näin 
päässyt valmistautumaan tulevaan 
esitykseensä ja perehtymään it-
seään kiinnostavaan kirjallisuuteen.

– Koska tyttöystäväni pääsi opis-
kelemaan ja on nyt niissä puuhis-
sa kiireinen, olen asettanut yhdek-
si tehtäväksi saada onnettomuuden 
myötä menetetyn ajokorttini takai-
sin. Tavoitteena on, että voisin it-
senäisesti kiertää töideni perässä.

FightBack-asenteella ja turval-
lisella autolla Hyysalo uskoo haa-
veesta tulevan myös totta.

– Erityisesti minua kiinnostaa 
sähköistyvä automallisto. BMW:n 
täyssähköistä iX3-mallia olisi mu-
kava päästä kokeilemaan tulevai-
suudessa, Hyysalo naurahtaa.
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Asiakaspalvelu on  
soten ratkaisu

2M-IT:n hankejohtaja Arttu Perttula (oikealla) esittelee konseptin tehokkuutta ja hyötyjä 2M-IT:n Markku Ollikaiselle ja Ville Ketolalle. 

H elmikuussa 2M-IT:n 
hankejohtajana aloit-
tanut Arttu Perttula 
kertoo, että kokonai-

suuden avulla mahdollistetaan no-
peampi ja parempi palvelu sosiaa-
li- ja terveydenhuollon asiakkaille.

– Se on todellinen julkisen sekto-
rin tehokkuutta, laatua ja vaikutta-
vuutta lisäävä digiloikka.

Mitä kehitetään?
Hanke muodostuu kolmesta eri  
osiosta: teknologia-alustasta ja työ-

kaluista, toimintamallista sekä alu-
eellisista muutoshankkeista mallin 
käyttöönottamiseksi. 

– Perusperiaate on yhden yhtey-
denottopisteen malli, jossa asiakas 
on yhteydessä asiakaspalvelukes-
kukseen itselleen sopivimman ka-
navan kautta. Tämä voi olla muun 
muassa digitaalinen yhteydenotto-
keino tai puhelinsoitto. 

– Asiakaspalvelukeskuksessa teh-
dään palvelun tai hoidon tarpeen 
arviointi ja ohjataan asiakas tarvit-
taessa tarkoituksenmukaiseen jat-

kopaikkaan, kuten digitaaliseen etä-
vastaanottoon. Tarpeen mukaan 
keskus voi myös ohjata asiakkaan 
alueellisen kumppaniverkoston pal-
veluiden pariin. Tavoitteena on rat-
kaista asiakkaan tilanne kokonaan 
tai mahdollisimman pitkälle yhdellä 
yhteydenotolla ja näin vähentää pe-
ruspalveluiden kuormitusta.

Hankkeen tavoitteena on edisty-
nein, monikanavainen ja ympäri-
vuorokautinen sote-palvelukeskus.

– Sekä luonnollisesti tyytyväi-
simmät asiakkaat ja ammattilaiset.

Useilla sote-alan ICT-vastuupai-
koilla toiminut Perttula on myös it-
se ollut 2M-IT:n asiakkaana.

– Olen törmännyt aikaisemmas-
sa työssäni juuri niihin ongelmiin, 
joita tämä kehittämishanke taklaa, 
joten tiedän, että tämä on sitä mitä 
julkinen sektori kaipaa. Kokonai-
suudella voidaan ratkaista kansal-
lisen tason ongelmia, eli se on mer-
kittävimpiä asioita, joita julkisella 
sektorilla voidaan tällä hetkellä to-
teuttaa. Olen innoissani, että pää-
sin tähän kokonaisuuteen mukaan, 
Perttula hehkuttaa.

Pilotista pidemmälle
Hankkeessa riittää kehittämistä. 
Perttulan mukaan ydinajatuksena 
on keskittyä toiminnanmuutok-
seen ja pitää asiakas koko ajan ke-
hitystyön keskiössä.

Hankkeen pilottialueina toimi-
vat muun muassa Vaasa ja Pietar-
saari. Alkuvaiheessa mukana ovat 
kolmen eri alueen soteorganisaa-
tiot. Vaasan sairaanhoitopiirissä 
työskentelevä ja hankejohtajana 
asiakasorganisaation puolella toi-
miva Jenny Björndahl-Öhman ker-
too, että hankkeen aloituksen yh-
teydessä haasteena on ollut muun 
muassa sen järjestäytyminen. 

– Hankehallinnoijana VSHP:n 
rooli on toimia linkkinä muihin alu-
eisiin. Valmistelu toteutettiin ke-
väällä 2020 ja siitä saakka on tehty 
aktiivista suunnittelutyötä. Syksyn 
aikana järjestäytyminen selkeytet-
tiin ja suunnittelutyön ansiosta ol-
laan vähitellen pääsemässä konk-
reettisen tekemisen pariin.

– Pohjanmaalla ja Vaasan sai-
raanhoitopiirissä haasteena on saa-
da toimintamalli otettua käyttöön 
koko hyvinvointikuntayhtymän 
alueella. Keväällä on tarkoitus siir-
tyä käyttöönottoon niin, että malli 
olisi saatu käyttöön kesällä.

ICT-yhtiö 2M-IT toteut- 
taa yhteistyössä usean  
sote-organisaation kanssa 
kehittämishanketta,  
jonka tavoitteena on 
suunnitella ja toteuttaa 
maan johtava sote-palve-
lujen toimintakonsepti. 

teksti jarno väistö 
kuva via ramsten

n  Yhtenäiset palvelumallit 
ja työkalut sujuvoittavat 
yhteistyötä sote-toimijoi-
den kesken, ja tuovat näin 
tehokkuutta ja säästöä. 

n Niukatkin resurssit  
kyetään hyödyntämään  
paremmin vastaamaan  
hoidontarpeen kasvua.

n Työn hallinta ja mielek-
kyys paranevat tiettyyn 
käyttötarkoitukseen suun-
nitelluilla, yhteensopivilla 
työvälineillä.

n  Asiakkaan saama palve-
lun laatu, vaikuttavuus ja 
tasavertaisuus paranevat 
koko maassa. 

n  Parantuva tehokkuus  
vähentää myös asiakkaan 
pallottelun sekä useiden  
yhteydenottojen tarvetta

n Palvelun ja hoidon laatu 
on parasta mahdollista 
alusta lähtien.

Monipuolisia 
hyötyjä

Maahantuoja Bat.Power Oy:n Tommi Järvisen mukaan päästöjä voi 
kompensoida muun muassa metsittämällä käyttämättömiä joutomaita.

M oni yritys on määri-
tellyt tavoitteekseen 
olla hiilineutraali ja 
pyrkii tuomaan sen 

esille markkinoinnissaan. Useiden 
yritysten hiilineutraaliustavoite on 
kuitenkin jossain tulevaisuudessa, 
jopa kymmenien vuosien päässä.

– Jotta Finlux olisi markkinoiden 
ympäristöystävällisin TV-brändi, 
katsottiin tärkeäksi tuotteen hiili-
neutraalius. Finluxin tuotteet ovat-
kin hiilineutraaleita jo nyt, kertoo 
toimitusjohtaja Tommi Järvinen.

Finlux televisiot sekä Finlux 
Pro esitystekniikka ja -LED-valaisi-
met ovat päästökompensoitu hiili-
neutraaliksi maahantuojan toimes-
ta. Finlux tuotteiden maahantuon-
nista ja jakelusta Suomessa vastaa  
Bat.Power Oy. Valmistus tapahtuu 
Euroopassa, lähellä suomalaista 
loppuasiakasta, mikä vähentää lo-
gistiikan ympäristökuormitusta.

Tuotteiden korkea laatu sekä 
2020 Finlux-älytelevisioihin esitel-
ty Android TV -käyttöjärjestelmä ta-

Suomen ensimmäinen  
hiilineutraali televisio

kaavat TV:lle pitkän käyttöiän myös 
älysovellusten osalta. 

– Pitkä käyttöikä vähentää ympä-
ristökuormaa, ja korkean laadun ta-
keena televisioille myönnetään nel-
jän vuoden takuu, toteaa Järvinen.

Päästöjen kompensointi
Tuotteiden hiilijalanjäljen määrittä-
minen on monimutkainen ja haas-
tava prosessi. Bat.Power Oy halusi, 
että päästöjen selvitystyö, -lasken-
ta sekä -kompensointi tehdään avoi-
mesti ja puolueettomien ammatti-
laisten toimesta. Päästölaskentaan 
kumppaniksi valikoitui CO2Esto Oy, 
ja marraskuusta 2019 alkaen päästöt 
alettiin kompensoida. Vuoden 2021 
alusta päästökompensaatio hoide-
taan Reforest Finland Oy:n kanssa. 
CO2-päästöt on kompensoitu tuo-
tannon, kuljetusten, varastoinnin, 
jakelun sekä kierrätyksen osalta.

Uusia hiilinieluja Suomeen
Hiilinieluja luodaan Suomeen met-
sittämällä jättö- ja hukkamaata vas-

tuullisesti ja läpinäkyvästi yhdessä 
Reforest Oy:n kanssa. Metsät istu-
tetaan kuntien ja kaupunkien jou-
tomaille, joissa muuten ei kasvaisi 
metsää. Reforest Finland Oy tekee 
sopimuksen kuntien ja kaupunkien 
kanssa. Alueille istutetut puut saa-
vat kasvaa rauhassa vähintään 60 
vuotta. Reforest Finland Oy:n kart-
tapalvelu mahdollistaa hiilinielun 
seurannan sen koko elinkaaren lop-
puun asti. Metsitettävän alueen hii-
lensidontakyky perustuu Luonnon-
varakeskuksen laskelmaan, huomi-
oiden vallitsevat olosuhteet ja istu-
tettavat puulajit. 

Yhdessä ympäristön hyväksi
Bat. Power Oy:lle on myönnetty ISO 
14001 ympäristösertifikaatti. Yritys 
pyrkii vähentämään tuotteiden, 
pakkausten ja logistiikan päästöjä 
sekä jätehuollon ympäristöhaittoja. 

– Vastuu ilmastonmuutoksesta ja 
maapallon tulevaisuudesta on kai-
killa. Yrityksellämme on pitkät ja 
vahvat suhteet tuotteiden valmis-
tajiin. Yhdessä pyrimme suunnit-
telemaan tuotteita, joilla on mah-
dollisimman pitkä käyttöikä. Näin 
vähennämme elektroniikka- ja pak-
kausjätteen syntymistä. Kannustan 
yrityksiä osallistumaan, jokaiselle 
löytyy sopiva tapa toimia ympä-
ristön hyväksi, Järvinen kiteyttää.  

Finlux televisiot ovat tuttu näky suomalaisissa ko- 
deissa jo yli 50 vuoden ajalta. Brändin suomalaisuus  
määrittyy ympäristöystävällisten arvojen kautta.
teksti ja kuva  bat.power

URBASER.FI/PALVELUT/RAPORTOINTI/

“
Mitatun tiedon 
perusteella on 
helpompi asettaa 
tavoitteita.

T ähän tarpeeseen ympä-
ristöalan palveluita tar-
joava Urbaser Oy kehitti 
yrityksille suunnatun, ai-

nutlaatuisen jätehuollon päästöra-
portointipalvelun. Selkeä CO2e-ra-
portti tarjoaa avun jätteiden aiheut-
taman hiilijalanjäljen hankalaan 
hahmottamiseen. Kun jätteiden ja-
lanjälki piirtyy selkeästi näkyviin, 
on päästöihin helpompi tietoisesti 
vaikuttaa omilla toimilla. 

– Päästötietoja on vaikea laskea 
itse, sillä jätehuollon moniulottei-
sia käytäntöjä on haastavaa selvit-
tää. Urbaserin kehittämän päästö-
laskennan vahvuutena on, että se 
on suhteutettu vastaamaan Suo-
men olosuhteita ja Urbaserin itsen-
sä ylläpitämää jätehuoltoa. Teim-
me viime vuonna mittavan työn sen 
eteen, että voisimme kehittää asiak- 
kaidemme yritysvastuuta ja te-
hokkuutta arkisten tekojen avulla,  

Tiedätkö yrityksesi 
jätehuollon 
hiilijalanjäljen?

Urbaser Oy:n asiakaspalvelujohtaja 
Hanna-Liisa Järvinen iloitsee.

Päästömittarit työkaluna
Laajamittainen ja tarkka jätehuollon 
CO2e-päästöraportointi on tehty yh-
dessä Sitowise Oy:n elinkaariasian- 
tuntijoiden kanssa. Laskenta poh-
jautuu ajantasaisille kertoimille, ja 
se huomioi jätelajien laajan kirjon, 
eri kuljetustavat ja jätteiden käsitte-
lymenetelmät ja -vaiheet eriteltyinä.

– Kun laskennalliset tavat ovat 
yhteismitallisia, voi määrätietoja 
suhteuttaa toisiinsa. Mitattujen tie-
tojen avulla on huomattavasti hel-
pompi tehdä johtopäätöksiä omas-
ta jätehuollosta ja luoda organisaa-
tiolle konkreettiset, mitattavat ta-
voitteet, Järvinen jatkaa.

Päästöraportti seuraa jätehuol-
lon kehitystä kuukausittain. Pidem-
mällä aikavälillä voidaan tarkastel-
la, miten yrityksen kokonaispääs-

töt kehittyvät sekä mitkä jätejakeet 
muodostavat merkittävimmät ko-
konaispäästöt.

Laajaa raportointipalvelua
Urbaserin tavoite on auttaa kaiken-
kokoisia yrityksiä tehostamaan jä-
tehuoltoaan ja löytämään hiilineut-
raalimpia tapoja toimia. Uusi pääs-
töraportti onkin osa yrityksen kat-
tavaa ja jo pitkään käytettyä ra-
portointijärjestelmää, jonka avul-
la asiakasorganisaatio voi tarkastel-
la jätehuoltoaan kokonaisuutena.

– Yrityksemme kehittämä Globes- 
raportointipalvelu tarjoaa selkeän ja 
vaivattoman tavan pitää jätehuol-
losta kerätyt tiedot järjestyksessä. 

Nyt myös jätteiden tyhjennykses-
tä, kuljetuksesta ja käsittelystä muo-
dostuvien päästömäärien kehitys-
tä on helppoa seurata. Haluamme  
Urbaserilla tarjota läpinäkyvät ja 
ajantasaisiin taustatietoihin perus-
tuvat raportit, joiden tietoja voidaan 
hyödyntää monipuolisesti esimer-
kiksi yrityksen vastuullisuusrapor-
toinnissa, kiteyttää Urbaser Oy:n 
kehitys- ja vastuullisuuspäällikkö  
Mia Rantakari. 

Urbaser Oy:n asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen ja kehitys- ja vastuullisuuspäällikkö Mia Rantakari 
tiimeineen kehittivät erityisesti yrityksille sopivan jätehuollon CO2e-päästöraportin.

Vastuullisuus on kriittinen kilpailukeino. Siksi eri  
toimialoilla halutaan nykyään seurata jätteisiin  
liittyviä päästötietoja entistä tarkemmin.
teksti ja kuva  urbaser oy
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R akennustyömaalle on 
toimitettu kontillinen 
kiinnitys- ja pientarvik-
keita, pakattuna siinä 

järjestyksessä, kun niitä projektin 
edetessä tarvitaan. Tarvikehyllyistä 
työntekijä hakee tarvitsemansa laa-
tikot rullahyllystä, joka on kalteva, 
joten taaempana olevat tavarat siir-
tyvät eteenpäin. Hyllyn takaosassa 
on optinen sensori, joka valvoo ta-
varan määrää. Sensori huomaa en-
nalta sovitun tilauspisteen alittuvan 
ja lähettää automaattisesti tilaussig-
naalin mobiiliyhteyden kautta toi-
mittajan ERP-järjestelmään. Täy-
dennystilaus generoituu ja Nurmi-
järvellä, Ferrometalin logistiikassa, 
tavarat kerätään ja lähetetään työ-
maalle. Täydennys on perillä seu-
raavana aamuna tai pikatoimituk-
sena jopa samana päivänä ja raken-
nusurakka jatkuu ilman katkoja. 

Katkoksien ehkäisy
Jos automaattinen sensori ei olisi 
ennakoinut kiinnitystarvikkeiden 
loppumista, täydennystilaus olisi 
tehty vasta tarvikkeiden loputtua 
ja urakan seisahduttua. Katkokset 
hukkaavat valtavasti resursseja. 

Ilman älykästä sensoria seuran-
taa tehtäisiin manuaalisesti, mikä 
sitoo työvoimaa. Tällainen toiminta 
on aina alttiimpi virheille ja viiveille. 

– Optisen sensorin ympärille ra-
kennetun Clever-palveluratkaisun 
kehittäminen alkoi teollisten asiak-
kaiden tarpeista. Olemme tuoneet 
teollisuuteen käytännön sovelluk-
sia, jotka vähentävät hukkaa kuten 
odottelua ja haeskelua eli toimitaan 
kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti, kertoo Ferrometalin  
toimitusjohtaja Mika Brandt. 

Uraauurtavaa kehitystyötä
Kaikki alkoi irtotavaraa sisältävis-
tä muovisista ottolaatikoista ja ko-
koonpanoteollisuudesta. 

– Teimme historiaa yli 10 vuot-
ta sitten tuodessamme Suomeen 

Keinoälyn 
avulla kohti 
vastuullisuutta 

RFID-teknologiamme Kanban-jär-
jestelmien yhteyteen. Lean-ajattelu 
ei ollut silloin konkretisoitunut laa-
jasti käytännön toiminnaksi. 

Teollisuudessa pien- ja kiinni-
tystarvikkeet muodostavat yleen-
sä murto-osan lopputuotteen arvos-
ta, mutta usein niiden hallinnointiin 
kuluu suhteessa paljon aikaa.

Kanban-järjestelmä toimii yleen-
sä kahden laatikon periaatteella ja 
on sinällään varsin toimiva. Kun 
tarvikkeita sisältävä ottolaatik-
ko on tyhjä, se laitetaan palautus-
asemaan, esimerkiksi hyllyn pääl-

le ja tilaussignaali lähtee tavaran-
toimittajalle. Vaihtoehtoisesti hyl-
lyttäjä lukee ottolaatikon etiketin 
viivakoodin ja tekee täydennysti-
lauksen. 

Ennakoiva ja automatisoitu Cle-
verBin hoitaa tilausrutiinin niin, et-
tä ihminen voi keskittyä työhönsä. 

– CleverBinin avulla on helppo 
ottaa tavoitteeksi esimerkiksi pien-
tarvikevaraston arvon puolittami-
nen. Tämä jos joku on kestävää ke-
hitystä, Brandt myhäilee. 

Vapautuvat resurssit voidaan ot-
taa vaikka tuotantokäyttöön, kun 
kenenkään ei tarvitse tarkkailla hyl-
lyjä ja myös tilaa säästyy. 

Rajattomat mahdollisuudet
Ferrometal on huomannut saman-
laisia tarpeita muillakin toimialoil-
la. CleverStore-järjestelmä toimii 
myymälöissä, joissa on erityisen 

tärkeää, että tavara ei pääse lop-
pumaan. Asiakas voi tarvita tuot-
teen heti eikä palaa, jos hyllypaikka 
on tyhjänä. Tähän voidaan varautua 
isojen varastojen avulla, mutta se ei 
ole optimaalista resurssien käyttöä. 

Jos täydennystilausten tekemis-
tä ei ole annettu teknologian avulla 
automaattisesti hoidettavaksi, myy-
mälähenkilökunta ei pääse keskitty-
mään asiakaspalveluun ja myynti-
työhön, sillä aikaa menee hyllyjen 
inventointiin ja tilausrutiineihin.  

Myymälöiden tarpeista olemme 
laajentaneet Clever-palveluratkai-
sua myös kappaletavaralle. Myy-
mälöissä tavara voi olla hyllyillä,  
display-telineissä, kuormalavoilla 
tai irtotavarana. Clever-järjestelmä 
valvoo näitä kaikkia. Sama pätee 
sisälogistiikkaan esimerkiksi teol-
lisuudessa. Sekin on usein pullon-
kaulana tehokkuudelle ja resurssi-
en optimoinnille. Aikaa menee tur-
haan valvontatyöhön, tavaran haes-
keluun sekä manuaaliseen tilausten 
hallinnointiin. Mahdolliset poikkea-
mat aiheuttavat runsaasti ylimää-
räistä työtä ja häiriöitä toimintaan.

Clever-järjestelmän kanssa ei ol-
la riippuvaisia yhdestä toimittajasta 
vaan se lähettää tilaussignaalit ha-
lutulle tavarantoimittajalle. 

– Käyttökohteita on rajattomas-
ti: teollisuudessa sisälogistiikka ja 
kokoonpano, erilaiset vähittäisliik-
keet, projektipuolella rakennustyö-
maat, asennusautot ja kontit sekä  
jopa sairaalat, Brandt visioi.  

Paikkariippumattomuus
Työpisteet eivät ole hyllyjen vieres-
sä. Turhaa liikkumista säästyy, kun 
ottolaatikot voidaan viedä työpis-
teelle ja sensori hoitaa täydennys-
tilaukset suoraan käyttöpaikalta. 
Ratkaisun voi viedä myös asennus-
autoon, josta valvova silmä lähet-
tää samalla tavalla signaalin tehden 
täydennystilauksen. Uusimpana tu-
lokkaana on CleverContainer, joka 
palvelee projekteja ja työmaita. 

Kestävä kehitys on sitä, että säästetään resursseja ja vähennetään hukkaa. 
Teknologia tulee avuksi, kun prosesseja ruuvataan toimimaan vastuullisuuden 
ehdoilla. Clever-järjestelmä on ainutlaatuinen suomalaisinnovaatio, joka virit- 
tää sisä- ja pientarvikelogistiikan huippuunsa ja skaalautuu vaivattomasti. 

teksti ja kuva ferrometal oy

Automatisoidut täy-
dennystilaukset eh-
käisevät katkoksia, 
jotta esimerkiksi ra-
kennusurakat sujuvat 
saumattomasti.

“
Inventointiin ja  
tilausrutiineihin 
hurahtaa paljon 
henkilökunnan  
resursseja.

O lemme ketterä toimija ja 
innovoimme jatkuvas-
ti. Pääsemme toteutta-
maan missiotamme, jos 

asiakkaamme prosessit ovat tehos-
tuneet ja he voivat kehittää toimin-
taansa eteenpäin kestävällä tavalla. 
Vastuullisuus on mielestämme si-
tä, että voidaan saada aikaan enem-
män samoista resursseista. Se on 
arjen tekoja eikä pelkkää sanaheli-
nää, Mika Brandt kuvailee. 

Edellytys kaikelle tälle on ollut, 
että omat prosessimme on hiottu 
huippuunsa. Logistiikkamme on 
järjestelmäohjattu ja varastolla työs-
kentelee pakkausrobotti. Varasto- 
automaatit tehostavat tuotteiden 
keräilyä. Tuotteet toimitetaan seu-
raavan aamun jakeluun kaikkialle 
Suomeen. IoT ja uusi teknologia 
ohjaavat tekemistä, mutta kaiken 
takana on vahva henkilökohtainen 
palvelu ja asiantuntemus. 

Clever-järjestelmä soveltuu lä-
hes kaikille toimijoille, jotka ha-
luavat panostaa kestävään kehi-

Uusien IoT-järjestelmien 
jatkuvaa innovointia
Edellytys vastuulliselle ja resurssiviisaalle toiminnalle 
on, että omat prosessit on hiottu huippuunsa. Myös 
laadunvalvontaan tulee kiinnittää huomiota.

tykseen - ovat volyymit sitten isot 
tai pienet. Ratkaisun ekosysteemi-
kokonaisuus pientarvikkeiden hal-
lintaan rakennetaan asiakkaan tar-
peiden mukaan. Ennakoiva järjes-
telmä on häiriötön ja tehokas vas-
tuullisuutta edistävä työmyyrä.  

Laadunvalvonta kunnossa
Laadunvalvonnassaan Ferrometal 
tarkastaa kirjatun tarkastussuunni-
telmansa mukaan sisään tulevaa ta-
varaa. Tarkastussuunnitelma poh-
jautuu kansainväliseen ISO 3269: 
2000 Fasteners – Acceptance inspe-
ction -laatustandardiin, jos valmis-
tajan ja ostajan kesken ei ole sovittu 
muuta tilausta tehdessä.

Standardin tarkoituksena on 
esitellä tuotteille tarkastuskritee-
rit, -prosessit ja niiden Acceptance 
Quality Levelin. AQL on tilastolli-
nen menetelmä tuotelaadun totea-
miseksi vastaanottotarkastuksessa. 
Ferrometal hankkii kiinnitystarvik-
keensa aina laadukkaiksi todetuilta 
valmistajilta ilman välikäsiä.

Clever IoT -ekosysteemiä valvotaan ja ylläpidetään online-käyttöliitty- 
män kautta. Ennakoiva ja häiriötön järjestelmä edistää vastuullisuutta.

Clever-järjestelmä noudattaa 
kestävän kehityksen ohjenuoria

n Järjestelmä on erinomaises-
ti muunneltavissa eri toimin-
taympäristöihin ja se skaalau-
tuu vaivatta eri volyymeihin.

n  Se pienentää varastoarvoja 
säästäen näin tilaa ja välttäen 
turhaa hukkaa.

n  Clever lisää täydennystila-
usten tarkkuutta, nopeutta, 
ennakointia ja kestävän kehi-
tyksen mukaista tehokkuutta. 

n Clever on suomalaisen 
Ferrometalin kehittämä 
IoT-sovellus pientarvike- 
logistiikan automatisointiin.

n  Toiminnallisuuden ytimes-
sä on optinen sensori, joka 
tarkkailee tavaran määrää.

n Täydennystilaus muodos-
tuu automaattisesti, kun 
sensori havaitsee asetetun 
tilauspisteen alittuvan.
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Tulevaisuuden 
kaupunkikeskus 
Espooseen

K auppoja, ravintoloita, 
kahviloita, toimistotilo-
ja ja kaupungin palvelui-
ta neljässä kerroksessa  

44 000 neliömetrin säteellä. Kah-
dessa kerroksessa on 1 300 pysä-
köintipaikkaa autoille ja yli 1000 
pyörille. Pisteenä i:n päälle 8 asuin-
rakennusta, metrotyömaa ja bussi-
terminaali. 

Siinä on tiivistetysti Etelä-Suo-
men suurin tällä hetkellä käynnissä 
oleva talonrakennustyömaa.

– Keskitymme kehittämään kau-
punkikeskuksia tiheästi asutuilla 
alueilla, sanoo Cityconin kiinteis-
tökehitysjohtaja Risto Seppo. 

Keväällä 2022 valmistuva kau-
punkikeskus tekee vaikutuksen. 
Uusi Lippulaiva on kaksi kertaa 
isompi kuin vanha Lippulaiva ja 
neljä kertaa isompi kuin väistöti-

laksi rakennettu Pikkulaiva. Mut-
ta on siinä paljon muutakin vaikut-
tavaa kuin pelkkä kokonsa.

Citycon toteuttaa Espoonlahdes-
sa monta megatrendiä yhtä aikaa. 
Se käyttää Lippulaivassa jo raken-
nusvaiheessa päästötöntä lähiener-
giaa, osallistaa laajalla rintamalla 
paikallisia asukkaita ja edistää kes-
täviä liikkumismuotoja. Se myös ra-
kennuttaa ensimmäisen kerran yri-
tyksen historiassa asuntoja kauppa-
keskuksen yhteyteen.

– Uskomme tiiviiseen kaupunki-
rakentamiseen. Meillä on rakennus-
oikeutta kahdeksaan asuinkerrosta-
loon. Neljä valmistuu ulkopuolisen 
rakentajan toimesta ja neljä raken-
nutamme itse. Espoon kaupunki an-
toi meille vapaat kädet päättää asu-
mismuodosta. Halusimme tarjota 
vaihtoehdon omistusasumiselle ja 

Espoonlahteen nousee parhaillaan hiilineutraali, osallistava ja viihtymiseen  
satsaava kaupunkikeskus. Innovatiivinen Lippulaiva yhdistää kaupan,  
asumisen ja liikkumisen vastuullisesti ja kestävästi sekä osallistaa alueen  
asukkaita järjestämällä muun muassa teemapäiviä. 
teksti helen partti    kuva juho länsiharju  

rakennamme vuokra-asuntoja.
Lippulaiva sijaitsee joukkoliiken-

teen solmukohdassa, vuonna 2023 
valmistuvan Espoonlahden metro-
aseman yhteydessä. Se ja metroon 
linkittyvä bussiterminaali olivatkin 
yhdistelmä, jolle Citycon ei millään 
voinut sanoa ei. 

Lämpöä geoenergialla
Lippulaivan erikoisuus on porat-
tu maan uumeniin. Energiayhtiö  
Advenin rakentamat 171 lämpökai-
voa takaavat sen, että Lippulaiva 
sekä lämpiää että jäähtyy itse tuo-
tetulla energialla. Eikä siinä kaikki:  
Advenin järjestelmästä riittää läm-
pöä ja tarpeen mukaan jäähdytystä-
kin kaikille Lippulaivan yhteyteen 
rakennettaville asunnoille. 300 met-
rin syvyyteen kaivetut lämpökaivot 
varastoivat energiaa, jonka käyttöä 

voidaan säädellä tarpeen mukaan. 
– Lippulaiva on energiantuotan-

nossa todellinen edelläkävijä, sillä 
kaikki tarvittava energia joko tuote-
taan omalla maalla tai hankitaan uu-
siutuvana. Tämän lisäksi Lippulai-
van geoenergialaitos on Euroopan 
suurin kaupallisessa rakennukses-
sa oleva viilennys- ja jäähdytyslai-
tos. Olemme mukana monikansal- 
lisessa SPARCS-hankkeessa, jo-

hon osallistuu 31 kaupunkia ym-
päri Eurooppaa, kertoo Cityconin  
projektipäällikkö Kaisa Kontu. 

SPARCS (Sustainable energy 
Positive & zero cARbon Commu-
nitieS) kuuluu Euroopan unionin 
tutkimusta ja innovointia tukevaan 
Horisontti 2020 -ohjelmaan. Espoo 
valittiin Lippulaivan myötä toiseksi 
niin sanotuksi majakkakaupungiksi 
Saksan Leipzigin rinnalle. SPARCS 
takaa Lippulaivalle laajan näkyvyy-
den sekä verkottumisesta koituvat 
hyödyt pitkälle tulevaisuuteen.

Päästöttömyyttä tukee Lippulai-
vassa myös vihreän sähkön käyttö. 

– Kaikki kaupunkikeskuksen ja 
geoenergialaitoksen kuluttama säh-
kö tuotetaan aina omilla aurinkopa-
neeleilla tai ostetaan uusiutuvana 
sähköenergiana verkosta, koros-
taa Cityconin vastuullisuusjohtaja  
Wilhelm Ehrnrooth.

Lippulaivan katolla ei siis tulla 
näkemään jättimäisiä lauhduttimia, 
vaan aurinkopaneeleja ja viherkat-
toja, jotka ovat tärkeä osa energian-
tuotannon päästöttömyyttä. 3 500 
neliömetrin alalle levittyvät viher-
katot ja kauppakeskuksen sisäpuo-
lelle asennettavat viherseinät luo-
vat myös viihtyisyyttä, jota moni 
odottaa kauppakeskukselta. 

Osallistaa alueen asukkaita
Lippulaivan vaikutusalueella asuu 
noin 100 000 ihmistä, ja väestö-
määrän arvioidaan kasvavan lähi-
vuosina tuntuvasti. Espoonlahden 
vetovoimaisuutta lisäävät entises-
tään rakenteilla oleva metroasema 
sekä vilkas asuntorakentaminen. 

Citycon on osallistanut paikalli-
sia Lippulaiva-hankkeeseen monin 
tavoin, ja yhteistyö jatkuu.

– Olemme käynnistäneet muun 
muassa monivuotisen työskentelyn  
espoonlahtelaisen yläkoulun ja 32 
perheen kanssa, Kontu kertoo. 

Niin sanottu kummiluokka- ja 
kummiperhetoiminta innostaa 
koululaisia ja perheitä monta ker-
taa vuodessa suunnittelemaan ta-
hoillaan yhteisiä asioita ja oppimaan 
kestävistä energiaratkaisuista ja ym-
päristöystävällisestä liikkumisesta. 

Myös Cityconin yhteistyökump-
pani Nuorten Palvelu ry käynnistää  
Lippulaivassa yhteistä toimintaa 
nuorten kanssa. 

– Lippulaivaan ovat tervetulleita 
kaikki, toteaa Ehrnrooth. 

Ei siis ihme, että Ehrnrooth tuo 
esiin Lippulaivan rakentamisessa 
mukavuuden ja turvallisuuden.

– Lippulaivalla on lukematto-
mia sidosryhmiä: kauppakeskuk-
sen asiakkaita, vuokralaisia ja hei-
dän työntekijöitään, Espoon kau-
pungin viranomaisia, analyytikoi-
ta ja sijoittajia sekä Cityconin omia 
työntekijöitä, Ehrnrooth luettelee.

Lippulaivan on tavoitettava toi-
sin sanoen erilaisia kohderyhmiä ja 
täytettävä monenmoisia odotuksia 
ja toiveita. Keinoja on moneksi. Lip-
pulaiva on jo järjestänyt paikallisille 
grillijuhlan, ja sähköinen liikkumi-
seen liittyvä teemapäivä on suun-
nitteilla. Työkalupakkiin mahtuu 
myös webinaareja sekä vilkasta säh-
köistä kanssakäymistä kauppakes-
kuksen johdon ja paikallisten välillä. 

Tärkeä kohtaamispaikka
Moni espoonlahtelainen odottaa 
malttamattomana uuden Lippulai-
van avautumista. Paikalliset käyvät 
Lippulaivassa ennen kaikkea ruo-
kaostoksilla, ja juuri päivittäista-
varakaupat ovat monelle kauppa-
keskuksen ydin. K-Supermarket, 
K-Market, Prisma, Lidl ja Tokmanni 
ovat jo varmistaneet liikepaikkan-
sa. Yhteensä Lippulaiva tulee pitä-
mään sisällään 100 liikettä, kahvi-
laa, ravintolaa ja palvelua.

Kiinteistökehitysjohtaja Seppoa 
ilahduttaa erityisesti se, että Lippu-
laiva on houkutellut kattonsa alle 
myös runsaasti kysyttyjä palvelu-
ja, kuten muun muassa Espoonlah-
den aluekirjaston, päiväkoti Pikku  
Purtilon ja kuntosali Elixian.

– Kaupunkikeskus Lippulaiva on 
räätälöity täysin espoonlahtelaisten 
tarpeisiin, hän summaa. 

Toimistotiloista osa on tarkoitus 
ohjata ensisijaisesti lyhytaikaiseen 
vuokraukseen. 

Paikalle monin eri tavoin
Uusi Lippulaiva on aiempaa mo-
nimuotoisempi myös saavutetta-
vuudeltaan. Paikan päälle pääsee 
metrolla, bussilla, autolla, pyöräl-
lä, kävellen – ja kaikella siltä välil-
tä. Autoille ja pyörille on omat py-
säköintialueensa. Sähköautoille ja 
-pyörille on rakennettu runsaasti 
latauspisteitä ja helposti käyttöön 
otettavaa lisäkapasiteettia tulevai-
suuden tarpeisiin. Neljä muunta-
moa takaavat sähkön riittävyyden. 

Uuden ajan kaupunkikeskus, Lippulaiva, mukautuu ympäristöönsä, eikä sen julkisivussa 
nähdä esimerkiksi kauppojen logoja.

“
171 lämpökaivoa 
takaavat lämmön 
ja jäähdytyksen 
itse tuotetulla 
energialla.

Lippulaiva on 
edelläkävijä
n Kaupunkikeskuksen ku-
luttama energia tuotetaan 
omalla maalla tai ostetaan 
uusiutuvana verkosta.

n  Keskukseen voi saapua 
helposti metrolla, pyörällä,  
autolla, bussilla tai kävellen.

n Espoonlahden alueen 
asukkaita on osallistettu 
projektiin käynnistämällä 
kummiluokka- ja kummi-
perhetoimintaa.

n  Vain vajaa prosentti jät-
teistä päätyy kaatopaikalle.

Uusi Lippulaiva 
on kaksi kertaa 
isompi kuin edel-
täjänsä ja neljä 
kertaa isompi, 
kuin väistötilaksi 
rakennettu  
Pikkulaiva.

LISÄTIETOA UUDESTA LIPPU- 
LAIVASTA QR-KOODIN TAKAA: 

– Haluamme vahvistaa sähköis-
tä liikkumista. Uskon kuitenkin, et-
tä autojen pysäköinti tulee kallistu-
maan kaikkialla lähivuosina. Se on 
tapa ohjata liikkumista kestävään 
suuntaan, vaikka se herättääkin pal-
jon tunteita, Seppo toteaa.

Lippulaivan yhteyteen valmistuu 
laaja kevyen liikenteen reitti, joka 
osaltaan edistää pyöräilymahdol-
lisuuksia ja kestävää liikkumista.  

Lippulaiva mukautuu ympäris-
töönsä, eikä sen julkisivuissa näh-
dä kauppojen logoja. Osittain rin-
teeseen rakennettu keskus avau-
tuu idän puolella Espoonlahden 
kirkon suuntaan. Puistoa voi aika-
naan ihailla ravintoloiden terasseil-
ta, pyöräreiteiltä ja kirjaston pihalta. 

Monikäyttöisiin kaupunkikes-
kuksiin erikoistunut Citycon raken-
taa Espoonlahteen kompaktin koko-
naisuuden. Lippulaiva on keskellä 
ihmisiä ja heidän arkeaan.
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“

R apala VMC on julkais-
sut tuoreen vastuulli-
suusstrategiansa, jonka 
keskeisenä tavoitteena 

on nostaa suomalainen konserni 
maailman vastuullisimpien kalas-
tusvälineyritysten kärkijoukkoon. 
Konsernin tutkimus- ja vastuulli-
suuspäällikkö Taneli Väisäsen mu-
kaan Rapala VMC on toistaiseksi ai-
noa alan yritys, jolla vastuullisuus 
on näin keskeisessä osassa liiketoi-
mintastrategiaa. Rapalan vastuulli-
suusajattelussa korostuu erityisesti 
ympäristönäkökulma.

– Jaamme asiakaskuntamme 
kanssa yhteisen huolen luonnon 
tilasta. Haluamme näin ollen toi-
mia esimerkillisenä ja vastuullise-
na kalastusvälineyrityksenä, joka 
edistää tehokkaasti omilla toimil-
laan luonnon kokonaisvaltaista hy-
vinvointia. Hienot kalastuselämyk-
set syntyvät ainoastaan hyvinvoi-
vassa, monimuotoisessa vesiympä-
ristössä ja me haluamme toimillam-
me varmistaa, että myös lapsenlap-
semme ja tulevat sukupolvet ym-
päri maailman saavat nauttia hie-
noista hetkistä kalastuksen paris-

sa, kuten mekin olemme saaneet, 
Väisänen korostaa.

Lyijyttömät Rapala-vaaput
Vastuullisuuskysymysten huomi-
oiminen ei ole Rapala VMC:lle uusi 
asia, sillä ympäristövastuullisia toi-
menpiteitä on toteutettu jo pitkään. 
Väisänen tuo esiin 10 vuotta sitten 
perustetun Rapala-rahaston, joka 
tukee kestävän kehityksen mukai-
sia kalavesien kunnostustoimia ja 
kotimaista tieteellistä vesistötutki-
musta sekä järjestää koulutusta ja 
opastusta harrastekalastajille. Ym-
päristövastuullisuus on huomioitu 
pidempään myös kalastusvälinei-
den tuotekehityksessä ja valmis-
tuksessa.

– Viimeisen vuosikymmenen ai-
kana olemme korvanneet Rapala- 
vaappujen valmistuksessa ympä-
ristölle haitallista lyijyä muilla ma-
teriaaleilla. Tällä hetkellä 85 pro-
senttia Rapala-vaapuista on täysin 
lyijyvapaita. Olemme olleet täs-
sä kehitystyössä etujoukoissa, sil-
lä EU:ssa ollaan vasta hahmottele-
massa rajoitteita lyijyn käyttämi-
seen kalastuspainoissa ja vieheissä.

Julkaistu vastuullisuusstrategia 
yhtenäistää ja selkeyttää suuren Ra-
pala VMC -konsernin vastuullisuus-
toimenpiteitä. Globaalissa yrityk-
sessä muutokset eivät tapahdu het-
kessä, mutta pyrkimyksenä on kul-
kea suunnitelmallisesti kohti tavoi-
tetta. Strategia jalkautetaan yhteen 
liiketoimintayksikköön kerrallaan.

– Vastuullisuusstrategiamme ja- 
kautuu kahteen osaan. Ensiksikin 
kiinnitämme huomiota käyttä-
miimme raaka-aineisiin ja valmis-
tusmenetelmiin. Toiseksi pyrimme 
viestimään ja kouluttamaan työnte-
kijöitämme ja asiakkaitamme ym-
päristövastuullisuuden teemoista, 
Väisänen huomauttaa.

Opastusta kalastajille
Tuotteiden kehittämisessä ja val-
mistuksessa kiinnitetään huomi-
oita erityisesti kierrätettävien ja 
ympäristöystävällisten valmistus-
materiaalien käyttöön, tuotannon 
energian- ja vedenkulutukseen vä-
hentämiseen sekä uusiutuvan ener-
gian hyödyntämiseen.

– Valtaosa Rapala-vaappujen run- 
goista on valmistettu vastuullises-
ti kasvatetusta balsapuusta ja tes-
taamme myös mahdollisuuksia ko-
timaisen puun käyttöön. Pyrimme 
korvaamaan tuotteissa ja pakkauk-
sissa fossiilipohjaisia, neitseellisiä 
muoveja kierrätysmuoveilla ja bio-

pohjaisilla vaihtoehdoilla. Tytäryh-
tiömme Marttiini on lanseeraamas-
sa muovittoman pakkauksen osalle 
tuotteistaan.

Väisänen painottaa, että ekolo-
gisten tuotteiden suunnittelussa 
tulee huomioida tuotteiden käyt-
töominaisuudet ja koko elinkaari. 

– Rapala on ollut aina edelläkä-
vijä kalastusvälineissä, ja tästä ase-
masta haluamme pitää kiinni. Tuot-
teemme ovat tunnettuja toimivuu-
destaan, käytettävyydestään ja pit-
käikäisyydestään. Valmistusmateri-
aalien muuttaminen ei saa heiken-
tää niiden käyttöominaisuuksia tai 
lyhentää huomattavasti elinkaarta.

Konsernissa kunnioitetaan jo-
kaista työntekijää ja heidän hyvin-
voinnistaan kannetaan vastuuta. Jo-
kaisella on mahdollisuus kehittyä 
työssään ja osallistua muun muassa 
yrityksen järjestämiin koulutuksiin.

Tulevina vuosina Rapala VMC tu-
lee lisäämään merkittävästi vastuul-
lisuusviestintäänsä muun muassa 
konsernin sosiaalisen median ka-
navissa ja verkkosivuilla. 

– Haluamme opastaa kalastajia 
aiempaa vastuullisempaan kalas-
tuskäyttäytymiseen. Viestimme 
esimerkiksi kestävästä tavasta ka-
lastaa sekä kalastusvälineiden ja 
välinepakkausten oikeaoppisesta 
kierrättämisestä. Vastuullisuuspyr-
kimyksistämme haluamme kertoa 
läpinäkyvästi ja tuommekin strate-
giamme kaikkien nähtäväksi verk-
kosivuillemme, Väisänen toteaa.

Puhtaat 
kalavedet 
jälkipolville

Rapala VMC:n tutkimus- ja vastuullisuuspäällikkö Taneli Väisänen kertoo, että valtaosa Rapala-vaappujen rungoista on valmistettu vastuullisesti kasvatetusta balsapuusta. 

Kalastuselämys 
syntyy ainoastaan 
hyvinvoivassa ja 
monimuotoisessa 
vesiympäristössä.

Rapala VMC haluaa kehittyä yhdeksi maailman  
vastuullisimmista kalastusvälineyrityksistä vuoteen 
2024 mennessä. Tavoitteeseen tähdätään uuden 
vastuullisuusstrategian voimin.

teksti tuomas i. lehtonen  kuva lasse simpanen


