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Laadukkaalla rehulla voidaan vähentää 
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Julkinen liikenne
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Elinkaarensa päähän tulleet tekstiilit 

voidaan pian kierrättää kestävien 
työvaatteiden materiaaliksi. s. 6

Tutkimus

Maatalous. Suomen pellot on saatava sitomaan hiiltä. s. 3
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on avain monien ympäristöongelmien ratkaisemiseen. 
Tiedon muuttuminen toiminnaksi tarvitsee kuitenkin 

myös tekijänsä. Puheenvuorossa Eeva Primmer. s.2
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Y M PÄ R I S T Ö O N G E L M AT OVAT nyt yh-
teiskunnallisen keskustelun ytimessä. Huo-
li luonnon tilasta, ilmastonmuutoksesta ja 
ympäristön pilaantumisesta on saanut ih-
miset hereille ja liikkeelle. Suomi ja Euroop-
pa ovat ottaneet kestävän kehityksen poli-
tiikan keskiöön. Jopa talouden toipuminen 
maailmanlaajuisesta pandemiasta pyritään 
hoitamaan kestävästi, vihreällä elvytyksellä. 

M I T E N  N Ä I H I N  odo-
tuksiin voidaan vasta-
ta? Tutkimuksella ja tie-
dolla on merkittävä roo-
li sekä ongelmien tun-
nistamisessa että uu-
sien puhtaampien rat-
kaisujen arvioimisessa 
ja kehittämisessä. Mut-
ta tiedon muuttuminen 
toiminnaksi tarvitsee 
myös tekijänsä. 

T U T K I M U S  O N  avain 
monien ympäristöongel-
mien tunnistamiseen. 
Vaikka sinilevälautat uivat mökkirantaan 
ja ruuhkassa on hankala hengittää, suurin 
osa ympäristöongelmista on näkymättömiä. 
Hiilitase, kemikalisoituminen, materiaalivir-
rat ja ekosysteemien toimintoja ylläpitävät 
pieneliöt ovat hankalasti havaittavia. Niiden 
ymmärtäminen on vaatinut valtavan mää-
rän tutkimusta. Tutkimus kiteyttää ongel-
mia ja osoittaa niiden mittakaavoja. 

NUORET JA isovanhemmat ovat järjestäy-
tyneet ja vaativat tarttumista ilmastonmuu-
tokseen ja ympäristöongelmiin kunnianhi-
moisesti. Kun nuoria on syytetty haihatte-
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Suojaa mikrobeilta ilman 
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lusta ja tunteikkuudesta, he ovat vastan-
neet vedoten tieteen uusimpiin tuloksiin. 
Liikehdinnän synnyttämässä keskustelus-
sa päädytään kuitenkin usein kiistelemään 
tietopohjasta ja näkökulmista, ei niinkään 
ratkaisuista.

KULUT TA JAT HALUAVAT  tietää ruokan-
sa ja liikkumisensa ympäristövaikutukset. 

Kuluttajien käyttöön tuotet-
tujen laskurien taustalla on 
paljon tutkimustietoa. Las-
kurien avulla kuluttajat voi-
sivat ihanteellisesti muokata 
lounas-, pyöräily-, autoilu- ja 
lomailutottumuksiaan. Lou-
nasravintolassa ja kaupassa 
tai matkustustapaa valites-
sa vastaan tulevat kuiten-
kin ne valikoimat, joita on 
tarjolla. Myös kuluttajien 
kestävyysmuutos tarvitsee 
tutkitun tiedon lisäksi rat-
kaisuja, ympäristöystävälli-
siä vaihtoehtoja.

Y M PÄ R I ST Ö O N G E L M AT OVAT pitkälle 
taloudellisen kehityksen sivuvaikutuksia, 
mutta ne ovat ratkaistavissa. Puhdas tek-
nologia, energiaa säästävät remontit, kier-
totalous ja jakamistalous, maa- ja metsäta-
louden luonnonhoitotoimet sekä uuden-
laista asumista ja liikkumista pohjustava 
suunnittelu ovat riippuvaisia yritysten ja 
hallinnon innovaatioista. Uudet tuotteet 
ja palvelut tehdään eri sektoreilla, mut-
ta myös sektorit ylittävissä järjestelmis-
sä. Näissä järjestelmissä tutkimus raken-
taa tärkeää siltaa ratkaisujen kysynnän ja  
tarjonnan välille.

Ongelmat ovat ratkaistavissa 

Eeva Primmer
Tutkimusjohtaja, professori 
Suomen Ympäristökeskus

Puheenvuoro 

06 TOUCHPOINT 
Kierrätetty tekstiili  
taipuu moneksi

”Kun laitos pääsee 
vauhtiin, se käsittelee 
vuosittain 12 000  
tonnia materiaalia.”
Touchpointin myyntijohtaja  
Toni Mäenpää

Ilmastoviisas maatalous 
takaa puhtaan ruoan niin 
kotimaisille kuluttajille  
kuin vientiinkin. Suomen 
pellot on saatava sito- 
maan tehokkaasti hiiltä  
ja vähentämään ilmasto-
kuormitusta. 

teksti helen partti 
kuva suvi elo

S uomen maa- ja metsäta-
lous on huikea menestys-
tarina. Hyvän metsänhoi-
don avulla metsien kasvu 

on kaksinkertaistunut viimeisen 
viidenkymmenen vuoden aikana. 
Karjataloutta on niin ikään hoidet-
tu hyvin. Karjantarkkailulla on yli 
satavuotinen perinne, ja maidon 
laadunvalvonta on osaltaan huip-
puluokkaa. 

–  Suomessa tuotetun maitolitran 
kasvihuonekaasupäästöt ovat puo-

MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola istuu lapsuutensa kivellä omassa suojellussa metsässä. Pietola pohtii, että maa ja luonto annetaan yhdelle sukupolvelle tehtäväksi tuottaa  
ruokamme ja lämpömme, mutta niin, että osa siitä jää koskemattomaksi seuraaville polville. 

let pienemmät kuin globaalisti, ar-
vioi ympäristöjohtaja Liisa Pietola 
Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto MTK:sta.

Ilmastonmuutos haastaa kuiten-
kin suomalaiset maanviljelijät, kar-
jankasvattajat ja metsänomistajat. 
Viljelijät haluavat ruokkia suoma-
laiset, viedä tuotteitaan maailmal-
le ja tehdä sen kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. Yksin he 
eivät kuitenkaan pärjää taistelussa 
ilmastokuormitusta vastaan. 

Yksin he eivät myöskään ole, sil-
lä suomalainen maa- ja metsätalous 
on kehittämässä ratkaisuja ilmasto-
viisaan maatalouden edistämiseksi 
YK:n kestävän kehityksen Agenda 
2030 -tavoiteohjelman mukaisesti. 
Jotta työ onnistuisi, tarvitaan kun-
nianhimoista, ratkaisukeskeistä ja 
kansainvälistä ilmastopolitiikkaa, 
Pietola korostaa. 

MTK, Luonnonvarakeskus Lu-
ke ja Svenska lantbrukproducen-
ternas centralförbund SLC julkai-
sivat vuonna 2020 maatalouden 
ilmastotiekartan, joka luo suun-
taviivat kohti hiilineutraalia Suo-

mea vuonna 2035. Työn ytimessä 
on maan vastuullinen kasvu.

Maaperästä hiilinielu
Maatalouden osuudeksi Suomen 
kasvihuonekaasujen kokonaispääs-
töistä raportoidaan neljännes. Maa-
talouden päästöistä 75 prosenttia on 
lähtöisin maaperästä. Jotta ilmasto-
tekoja syntyy, on maatalouden tuo-
tettava ruokaa taloudellisesti kan-
nattavasti ja maaperän hiilensito-
miskyvyn parannuttava nykyisestä. 

Moni asia on Suomessa jo nyt hy-
vin, Pietola muistuttaa. Esimerkiksi 
karjatalouden toimintaedellytykset 
ovat erinomaiset moneen muuhun 
maahan verrattuna. 

– Meillä on paljon maata nautaa 
kohden, ja nautatiheys on maail-
man pienempiä. Pääfokus on nyt 
maaperän tehokkaassa käytössä.

Ratkaisut löytyvät viisaasta pel-
lonkäytöstä. Viljelijät kyllä tunnis-
tavat, mitä pitää tehdä, mutta mo-
net reunaehdot, kuten huono kan-
nattavuus, hidastavat parannuksia.

– Ei ole rahaa tehdä perusparan-
nuksia, esimerkiksi uusia vanhoja 

ojituksia. Hidaste on myös se, että 
40 prosenttia pelloista on vuokra-
peltoja. 

– Tarvitaan yhteistyötä vuokra-
isännän kanssa, Pietola selventää. 

Pellot takaavat suomalaisten ruo-
kahuollon. Huoltovarmuus on pie-
nen pinta-alan varassa, sillä pelto-
jen osuus on vain seitsemisen pro-
senttia Suomen pinta-alasta. 

– On saatava mahdollisimman 
vähillä panoksilla mahdollisimman 
paljon laadukasta satoa. Maan puh-
taus ja tuottavuus on viljelijöille yk-
kösasia, Pietola korostaa.  

Noin puolet maatalouden pääs-
töistä syntyy turvepelloista. Päästö-
jä on leikattava merkittävästi, tosin 
laskelmissa on paljon hajontaa, Pie-
tola huomauttaa. Viljelijät ovat epä-
tietoisia, kannattaako turvepelto pi-
tää nurmipeitteisenä tai käyttää niin 
sanottuja kerääjäkasveja. Entä mitä 
tapahtuu, kun he muuttavat sen esi-
merkiksi kosteikoksi. Tutkimusta 
tarvitaan lisää, jotta viljelijät saisi-
vat lisätietoa hiilen sitoutumisesta. 

Hiiltä voidaan sitoa vain, jos 
maan ja metsän kasvun ei anneta 

hyytyä. Tarvitsemme sadonkorjuu-
ta, jotta syntyy uutta kasvua, Pie-
tola muistuttaa. 

Ilmastotiekartta työkaluna
Maatalouden ilmastotiekartta esit-
telee erilaisia skenaariota päästövä-
hennyksien saavuttamiseksi. Toi-
menpiteet kohdistuvat turvemai-
hin, hiilensidontaan kivennäismail-
la ja maatalouden biokaasutuotan-
non lisäämiseen. Valkuaiskasvien 
viljelyalaa aiotaan lisätä valkuaiso-
mavaraisuuden kasvattamiseksi vil-
jelyvarmoilla lajikkeilla. 

Kunnianhimoisen toimintasuun-
nitelman toteutuessa maatalouden 
päästöt vähenevät jopa yli 70 pro-
senttia vuoteen 2050 mennessä. 

– Hiilineutraali ruoka on ihan rea-
listinen tavoite, sanoo Pietola.

Ilmastonmuutos edellyttää vil-
jelijöiltä sopeutumista ja riskinsie-
tokykyä. Tahtoa löytyy, mutta nyt 
tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, 
jotta he voisivat keskittyä ydinteh-
täväänsä: tuottamaan kotimaista 
puhdasta ruokaa kestävällä taval-
la, myös tuleville sukupolville. 

Ilmastoviisaus edellyttää
maataloudelta kestäviä tekoja

”Rakennuksen  
ominaisuuksia ei 
tarvitse heikentää 
siksi, että toimitaan  
ympäristön kannalta 
kestävästi. 
Arkkitehti,Jolma Arkkitehdit Oy:n yrittäjä 
Kasmir Jolma

HOPE 
 
BIOTECH FINLAND 
Puhdas tulevaisuus sekä  
ympäristölle että käyttäjälle 
 
YMPÄRISTÖLAKI 
Vaikutusten arviointi edellyttää 
avointa viestintää 
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M aailman väestön ar-
vioidaan kasvavan 
yli 9 miljardiin vuo-
teen 2050 mennes-

sä, mikä asettaa valtavat haasteet 
ruoantuotannolle. Jo nyt yli puolet 
ihmisravinnoksi päätyvästä kalasta 
on kasvatettua. Kasvatuksen osuus 
kasvaa, koska luonnonkalastuksen 
määrää ei voi juurikaan lisätä. 

Vuonna 2019 Suomessa kasvatet-
tiin yli 15 miljoonaa kiloa kalaa ih-
misravinnoksi. Kuitenkin vain al-
le 20 prosenttia suomalaisten os-
tamasta kalasta on kotimaista; yk-
sistään Norjasta tuotiin Suomeen 
vuonna 2019 lähes 40 miljoonaa 
kiloa lohta. Vastikään käynnistet-
ty kotimaisen kalan edistämisohjel-
ma pyrkiikin kaksinkertaistamaan 
kotimaisen kalan käytön. Osa kas-
vun tarpeesta voidaan kattaa lisää-
mällä kotimaisen kasvatetun kalan 
määrää.

Vesiviljelyn piiriin kuuluvaa ka-
lankasvatusta harjoitetaan pitkin 
rannikkoamme pääosin Saaristo-
merellä ja Ahvenanmaalla sekä kier-
tovesilaitoksissa Ahvenanmaalla ja 
Varkaudessa. Osa ruokakalasta ja 
kaikki merikasvatukseen tarvitta-
va poikaskala tuotetaan sisämaassa. 
Kalankasvattajien toiminta perus-
tuu ympäristölupiin, jotka takaavat 
kuluttajille kestävällä tavalla tuote-
tun ruoan, mutta samalla rajoittaa 
vesiviljelyalan kasvua. 

Tanskalainen kalarehunvalmis-
taja BioMar on ottanut haasteen 
vastaan. Se on investoinut kes-
tävällä tavalla tuotettuun kalare-
huun, joka palvelee niin kalankas-
vattajia kuin kuluttajia. Yksinker-
taiselta näyttävä pelletti on varsi-
nainen hi-tech-tuote, joka yhdis-
tää pitkäaikaisen tuotekehityksen 
ja tieteellisen tutkimustyön. 

Tehokkain tapa tuottaa lihaa
Sitä on, mitä syö. Tuttu sanonta pä-
tee niin ihmisiin kuin kaloihin. Itä-
meren kasvatusaltaissa polskivat 
kalat eivät tosin tiedä, mitä  syövät, 
mutta kalankasvattajat tietävät pri-
kulleen, millä he proteiinipomme-
jaan ruokkivat. Kala on tutkitusti yli-

I tämeri tuottaa kalaa ku-
luttajien ruokavalioon, 
mutta se on myös tärkeä 
raaka-ainelähde kalare-

hun valmistuksessa. BioMar on 
käyttänyt jo vuosia Itämerestä 
peräisin olevia raaka-aineita ka-
larehutuotannossaan. Se ostaa 
Suomesta ja Itämeren reunaval-
tioista merkittäviä määriä kala-
jauhoa ja -öljyä, jotka on valmis-
tettu Itämerestä kalastetusta si-
lakasta ja kilohailista. Tätä rehua 
on alettu kutsua itämerirehuksi. 

Kyseessä ei ole kuitenkaan pa-
tentoitu, tuotenimen suojaama 
rehu, eikä mikään taho virallisesti 
määrittele, kuinka paljon kalare-
hussa tulisi olla Itämerestä peräi-
sin olevaa raaka-ainetta, jotta sitä 
voitaisiin kutsua itämerirehuksi. 

Kierrättämällä Itämeren silak-
kaa ja kilohailia kalarehun raa-
ka-aineina, vähennetään sulje-
tun meren ravinnekuormitusta 

Turvallista  
ruokakalaa  
vesiviljelyllä 

vertainen proteiinin lähde naudan-, 
sian- ja kananlihaan verrattuna. 

Laadukas rehu tuottaa terveitä 
kaloja, ja ihmiset haluavat syödä 
terveellistä ruokaa. 

–  Kalankasvattajien ja rehunval-
mistajien yhteinen intressi on lisätä 
kasvatusta ja vähentää samalla ym-
päristökuormitusta, kertoo BioMa-
rin kaupallisena johtajana toimiva 
Dennis Lucassen. 

Se onnistuu parhaiten kalankas-
vattajien kanssa tehtävällä yhteis-
työllä. Tuloksia on jo syntynyt. Bio-
Marin kalarehuinnovaatioiden kei-
häänkärki Itämeren alueella on Blue 
Impact -rehu, joka vähentää mer-
kittävästi kalankasvatuksesta syn-
tyviä ympäristövaikutuksia. Se saa 
kalat myös kasvamaan muhkeisiin 
mittoihin, mikä takaa kalanviljely-

bisneksen kannattavuuden.  
–  Kalanviljely on tehokkain ja 

ympäristöystävällisin tapa tuottaa 
lihaa, toteaa BioMarin tuotepäällik-
kö Christina Frisk. 

Kala tuottaa tosiaankin huomat-
tavan määrän syötävää lihaa rehu-
kiloa kohden, enemmän kuin liha-
karjankasvattajat voivat unelmoi-
dakaan: 100 kilogramman rehu-
määrällä saadaan syötävää kalan-
lihaa 56 kiloa, kun taas naudanli-
haa saadaan 4, sianlihaa 11 ja siipi-
karjanlihaa 22 kiloa. 

Kalankasvatuksessa on toinen-
kin ylivoimainen mittari, niin sanot-
tu rehukerroin FCR eli feed conver-
sion rate, jolla mitataan liiketoimin-
nan tehokkuutta. Mitä alhaisempi 
se on, sitä tehokkaammasta tuotan-
toprosessista on kyse. Kalankasva-

tuksessa rehukerroin on erityisen 
alhainen verrattuna muuhun eläin-
tuotantoon. 

Kalan syönti on ilmastoteko
Kalankasvatuksen hiilijalanjälki 
on huomattavasti pienempi kuin 
muun ruoantuotannon. Kalan syön-
nin lisääminen onkin tehokas kei-
no pienentää omaa hiilijalanjälkeä.

Kalankasvatuksen ympäristöys-
tävällisyys perustuu käytössä ole-
viin raaka-aineisiin. Ennen kalo-
ja ruokittiin pääosin kalajauholla 
ja -öljyllä, mutta nykyisin rehuis-
sa käytetään hyvin monenlaisia ai-
nesosia. Modernit rehut sisältävät 
korkealaatuisia kasvipohjaisia öljy-
jä ja valkuaisaineita ja yhä vähem-
män kalajauhoa. BioMarin tuotan-
nossa kalajauhon osuus on nykyi-
sin kolmasosa siitä, mitä se oli kak-
sikymmentä vuotta sitten.

Kalarehutuotanto edistää myös 
kiertotaloutta. Kasvava osa BioMa-
rin hyödyntämistä raaka-aineista 
on peräisin muiden teollisuuden- 
alojen sivuvirroista, jotka ovat hyö-
dyttömiä muille, mutta arvokkaita 
kalarehussa. BioMar käyttää muun 
muassa siipikarjajauhoa, jota tuote-
taan broileriteurastamoista peräisin 
olevasta, kuluttajalle kelpaamat-
tomasta lihaluusta, ja guar-palko-
kasvia, josta muu teollisuus käyt-
tää etupäässä siemenet, mutta ei 
muita kasvinosia. Pitkässä tuotan-
toketjussa raaka-aineiden alkuperä 
on avainasemassa.

–  Kuluttajat ovat entistä valistu-
neempia ja haluavat tietää, mistä 
ruoka on peräisin ja mitä se sisältää. 
Ruoan on oltava turvallista. Meil-
lä on tiukat vaatimukset raaka-ai-
neiden toimittajille ja tarkat talon-
sisäiset turvallisuuskäytänteet, jot-
ta voimme varmistaa, että kasvate-
tut kalat ovat aina turvallisia syödä, 
toteaa BioMarin markkinointipääl-
likkö Burku Karakas Basse.
  
Luvat ohjaavat toimintaa
Kalarehu on vaativa tuote, eikä yk-
si ja sama koostumus sovi kaikille 
kaloille. BioMar on kehittänyt rehu-
ja niin, että ne soveltuvat eri lajeil-

Mitä on itämerirehu?
Itämerirehu ymmärretään yleisesti kalajauhoa  
ja -öljyä sisältävänä rehuna, jota valmistetaan 
Itämeren silakasta ja kilohailista. 

fosforin ja typen osalta. 
Biomar valmistaa korkealaa-

tuista kalarehua, jolla on tasai-
nen tuotantovaikutus. Lisäk-
si yritys käyttää tuottamassaan 
kalanrehussa mahdollisimman 
paljon Itämeriraaka-ainetta, jo-
ka omalta osaltaan vähentää  Itä-
meren rehevöitymistä.

BioMar vie useille Euroopan 
markkina-alueille rehuja, jonka 
raaka-aineet ovat peräisin Itäme-
restä. Itämerestä hankkimillaan 
raaka-aineilla BioMar poistaa 
enemmän ravinteita Itämeres-
tä, kuin mitä se sinne rehuissaan 
tuo. Ravinteiden poisto meres-
tä raaka–aine-hankinnan kautta 
vaihtelee vuosittain kalajauhon 
ja kalaöljyn saatavuuden takia. 
Viime vuonna BioMar käytti Itä-
merestä peräisin olevia raaka-ai-
neita, joiden mukana Itämerestä 
poistui 140 tonnia fosforia ja 755 
tonnia typpeä.

Kestävä kalankasvatus vastaa maailmassa jatkuvasti kasvavaan ruoan 
tarpeeseen. Johtava kalarehunvalmistaja BioMar takaa Itämeren kalan-
kasvatukseen huippulaadukkaan ja ympäristöystävällisen rehun.
teksti helen partti  kuvat prokala

Bio Marin Blue Im-
pact -rehun avulla 
ympäristökuorma 
vähenee ja kalojen 
koko kasvaa.

BioMar käyttää kalarehutuotannossaan myös Itämeren silakasta  
sekä kilohailista saatavaa kalaöljyä ja -jauhoa.

le eri kasvuvaiheissa ja -paikoissa.
Uuden rehusukupolven Blue Im-

pact -tuoteperhe vastaa kasvattajia 
koskevaan vaatimukseen: ympäris-
tövaikutusten vähentämiseen. Ka-
lankasvatus on yleensä riippuvai-
nen ympäristöluvista, jotka ohjaa-
vat kalankasvattajat sovittamaan 
tuotantomääränsä rehun mukana 
tuleviin fosfori- ja typpimääriin. 

Itämeren fosforin ja typen koko-

naispäästöistä vain murto-osa on 
peräisin kalankasvatuksesta.

– Blue Impact on korkeaener-
ginen rehuvalmiste, jossa rehun 
fosforipitoisuus on kalan tarpee-
seen nähden minimitasolla. Ym-
päristöluvissa typelle ja fosforille 
määrätyt kiintiöt eivät ole kuiten-
kaan tasapainossa keskenään. Tä-
hän pitäisi saada aikaan muutos, 
jotta rehun kehittämiselle taattai-

siin paremmat edellytykset, ker- 
too BioMarin myyntipäällikkö  
Henrik Arvonen.

Viime vuosien aikana uusia ym-
päristölupia on myönnetty Itäme-
ren alueella rehevöitymisen hillit-
semiseksi etupäässä vain avome-
relle, mutta ei juurikaan Saaris-
tomerelle. Kehitys on ristiriidas-
sa ruoantarpeen kasvun ja kalan-
kasvattajien laajentumistoiveiden 

kanssa. Alalla tehdyt parannukset 
eivät tunnu kiirineen päättäjien tie-
toisuuteen. 

Viimeisten 33 vuoden aikana re-
hujen fosforipitoisuus on puolittu-
nut ja samalla fosforikuormitus on 
vähentynyt 87 prosenttia tuotettua 
kalatonnia kohden. Fosforia on li-
sättävä rehuun kuitenkin aina, kos-
ka kaikki elävät organismit, myös 
kalat, tarvitsevat fosforia kasvaak-

seen. Kehitystyön tuloksena entis-
tä pienemmällä rehumäärällä voi-
daan kasvattaa entistä suurempi 
määrä kalaa ja vähentää samalla 
merkittävästi kasvatuksen aihe-
uttamaa fosforikuormitusta. Ver-
rattuna vuoteen 2017, Blue Impac-
tin myötä kalankasvatuksen tuo-
tantomäärät voivat jopa kaksinker-
taistua ilman, että fosforipäästöt li-
sääntyvät. 

“
Intressinä on  
lisätä kasvatusta 
sekä vähentää  
ympäristön  
kuormitusta.

Lähde: BioMar A/S 2020

Graafissa kuvataan kalarehun sisältämien erilaisten 
raaka-aineiden prosentuaalista osuutta rehun kehityk- 
sessä aikavälillä 1995-2016.
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Tehoa kiertotalouteen
jätealan digiratkaisuilla

Vitec Tietomitan toimitusjohtaja Tuomas Tokola kertoo yrityksen kehittävän ympäristöhuollon digitaalisia ratkaisuja yhdessä asiakkai-
densa kanssa. Yritys kulkee asiakkaidensa rinnalla yhteisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi.

J ätealan toiminnanohjausrat-
kaisuihin sekä raportointi- ja 
asiointipalveluihin keskitty-
nyt Vitecin ympäristöliiketoi-

minta-alue varmistaa palveluillaan, 
että asiakkaiden toiminta on tarkoi-
tuksenmukaista. Sen VINGO-tuote-
perheen osat kertovat esimerkiksi, 
missä jäteautot liikkuvat, paljonko 
kuljetuksista on tullut hiilidioksidi-
päästöjä ja kuinka paljon jätteiden 
käsittelystä aiheutuu päästöjä. Saa-
dulla datalla voidaan todentaa, et-
tä määräyksiä on noudatettu. Säh-

köisessä muodossa olevat tarkat ra-
portit helpottavat myös toimimis-
ta valvovien viranomaisten kanssa. 

VINGO-tuoteperheen slogan, 
”Niin helppoa olla haaskaamatta”, 
viittaa tavoitteeseen kierrättää ma-
teriaalit mahdollisimman tarkoin. 
Paperi, pahvi, muovi ja muut jäteja-
keet saavat uuden elämän. Suuressa 
mitassa Vitecin tavoitteena on – ei 
enempää eikä vähempää kuin – pi-
tää maapallo elinkelpoisena. 

Vitec kehittää digiratkaisujaan 
ympäristöhuoltoalan tarpeiden ja 

EU:n jätedirektiivin kierrätystavoit-
teiden mukaan. 

– Sähköisiä asiointipalvelujam-
me käyttää noin kolmannes asiak-
kaistamme. Ratkaisumme tukevat 
kulloinkin voimassa olevia mää-
räyksiä ja tuottavat dataa kierto-
talouden hyötykäyttöön. Järjes-
telmiemme kautta liikkuu suuri 
määrä tietoa siitä, miten jätehuol-
toa hoidetaan koko Suomen mit-
takaavassa ja miten materiaali-
virrat liikkuvat. Se tuo näkyvyyt-
tä hiilidioksidipäästöihin ja ku-

luttajan ilmastotasoon, kertoo  
Vitec Tietomitan toimitusjohtaja 
Tuomas Tokola. 

Asiointipalvelu uudistuu
Osana koko VINGO-tuoteperheen 
sukupolviharppausta sähköiset 
asiointipalvelut tulevat tarjoamaan 
toiminnallisuuksia sekä yritysasiak-
kaiden että kuluttaja-asiakkaiden 
asiointiin ja raportointiin. 

–  Jätehuoltoyrityksen asiakkail-
le Asiointi 2.0 tuo läpinäkyvyyttä 
jätehuoltoon, kertoo tuoteomistaja  
Marianne Wargh. 

Asiakas, esimerkiksi taloyhtiö 
tai omakotitalon omistaja, saa tie-
tää, mistä omat jätehuollon pääs-
töt koostuvat ja mitkä ovat niiden 
ilmastovaikutukset. Palvelusta on 
esimerkiksi mahdollista tarkis-
taa jäteastioiden tyhjennysvälit ja 
muuttaa niitä. 

– Palvelu ehdottaa toimenpiteitä 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja 
kannustaa kierrättämään. Haluam-
me olla mukana EU:n uusissa kier-
rätystavoitteissa. Niiden mukaan 
vuoteen 2035 mennessä jäsenmai-
den tulee päästä tilanteeseen, jossa 
65 prosenttia yhdyskuntajätteestä 
kierrätetään, Wargh sanoo.

Tokolan mukaan asiointipalve-
lun käytössä on huomattavissa ero 
kuluttajien sekä yritysasiakkaiden 
välillä. Kuluttajaa kiinnostaa ilmas-
totaso eli kokonaiskuva talouden 
jätteiden ilmastovaikutuksista. Yri-
tyksiä kiinnostaa enemmän materi-
aalin kierrätys- ja hyödyntämisas-
teet sekä kokonaishiilidioksidipääs-
töjen määrä.

Asiakaslähtöisiä ratkaisuja
Ympäristöhuollon palveluita raken-
nustyömaille, kaupan ja teollisuu-
den alan yrityksille sekä kiinteistöil-
le tuottava perheyritys Kuljetusrin-
ki hankki muutama vuosi sitten toi-
mintoihinsa suhteutetun tilaus- ja 
raportointijärjestelmän. 

– Raportoinnin ja vastuullisuu-
den merkitys on korostunut huo-
mattavasti viime vuosien aikana. 
Vitec on vastannut haasteeseen 
erittäin hyvin. Rakensimme yhdes-
sä heidän kanssaan tarpeidemme 
mukaisen RinkiMobiilin. Saamme 
tuotettua asiakkaillemme tärkeitä 
ja ajankohtaisia tietoja ympäristö-
huollon tapahtumista läpinäkyväs-
ti, kertoo Kuljetusringin myyntijoh-
taja Tommi Aro.

Raportoinnin kautta voidaan tar-
kastella kohdekohtaisesti muun 
muassa jätemääriä, kustannuksia, 
materiaalien hyödyntämis- ja kier-
rätysasteita sekä kuljetuksista muo-
dostuvia siirtoasiakirjoja. 

–  Tavoitteenamme on olla täysin 
hiilineutraali vuoden 2022 loppuun 
mennessä. Tässä tavoitteessamme 
myös Vitecin raportointi- ja pääs-
tölaskelmat ovat tärkeässä roolis-
sa, Aro päättää.

Ympäristöhuoltoalan  
yritysten käytössä olevat 
sähköiset palvelut helpot-
tavat toimintaa ja rapor-
tointia, mutta yhteen  
kerätty data palvelee sa-
malla kokonaisvaltaisesti 
myös kiertotaloutta. 

teksti liisa joensuu
kuva patrik pesonen

“
Ratkaisumme ja 
digipalvelumme 
tuottavat dataa 
kiertotalouden 
hyötykäyttöön. 

“

T ouchpointin myyntijohtaja Joni 
Mäenpää on innoissaan. Keväällä 
aloitetaan koeajot Rester Oy:n ja-
lostuslaitoksella Paimiossa.

– Olemme keränneet poistotekstiilejä lai-
tosta varten jo pidemmän aikaa, jotta toimin-
ta saadaan heti käyntiin, Mäenpää kertoo.

Mäenpää esittelee yrityksen tiloissa eri-
laisia koepaloja materiaaleista, joita poisto-
tekstiilistä on mahdollista tehdä. Kierrätet-
ty tekstiili taipuu paitsi uudeksi kankaaksi, 
myös pehmustemateriaaleiksi, äänieriste-
levyiksi ja tyynyiksi. Laitoksella tuotetaan 
myös raaka-ainetta, josta voidaan jatkoja-
lostaa kovia materiaa-
leja, kuten komposiit-
tia tai lattiamateriaalia, 
Mäenpää lisää.

Suunnittelun rooli
Paimioon valmistuva, 
poistotekstiilin jalos-
tukseen keskittyvä Res-
ter Oy on työvaateyritys 
Touchpointin tytäryh-
tiö, ja Touchpoint on-
kin laitoksen pääomis-
taja. Resteriin kulminoi-
tuu Touchpointin pitkä-
aikainen työ kierrätyksen ja kestävämmän 
huomisen eteen.

– Tavoitteena on tulevaisuudessa täysin 
suljettu kierto työvaatteille. Käytöstä pois-
tuvat vaatteet voidaan kierrättää uudeksi 
kankaaksi, josta voidaan valmistaa esimer-
kiksi uusia työvaatteita, Mäenpää visioi.

Jo nyt Touchpoint valmistaa työvaatteita 
kierrätysmateriaalista. Esimerkiksi Hesbur-
gerin työntekijöiden vaatetus on ekologis-
ta, kierrätettyä kuitua, jota saadaan muo-
vipulloista. 

– Jatkojalostuksen kannalta hyvä juttu 
on, että tiedämme toimittamiemme työ-
vaatteiden materiaalit täsmälleen. Näin pro-
sessin hallinta on helppoa ja poistotekstiili 

voidaan lajitella jo ennen laitokselle saapu-
mista, Mäenpää taustoittaa.

Työvaatesuunnittelussa vastuullisuus nä-
kyy paitsi materiaaleissa, myös vaatteiden  
suunnittelussa. Vaatteista tehdään ajatto-
man mallisia ja niiden kulutuskestävyys on 
laadultaan huippuluokkaa. 

– Vastuullinen työvaate on hyvin kaavoi-
tettu, kestävä ja tietenkin kierrätettävissä,  
Mäenpää kiteyttää.

Poistotekstiili uusiokäyttöön
Samaan laitoskiinteistöön tulee Resterin 
lisäksi kunnallinen toimija, Lounais-Suo-

men Jätehuolto. Jäte-
huolto tulee käsittele-
mään kuluttajien pois-
totekstiilit, kun taas 
Rester keskittyy käsit-
telemään yrityspuolel-
ta saatavaa materiaalia. 
Kun poistotekstiililaitos 
pääsee täyteen vauhtiin, 
se käsittelee noin 12 000 
tonnia materiaalia vuo-
dessa.

– Pian avattava lai-
tos on ensimmäinen 
askel matkalla siihen, 

että poistotekstiili käsiteltäisiin Suomes-
sa. Nykyään poistotekstiili viedään usein 
poltettavaksi, jolloin kallisarvoinen raa-
ka-aine menee turhaan hävikkiin. Kierrä-
tykseen päätyvät poistotekstiilit viedään 
usein ulkomaille, mikä ei ole kestävää,  
Mäenpää kertoo. 

Touchpoint ratkoo laitoksen toiminnan 
ohella myös logistisia ongelmia ja minimoi 
päästöt poistotekstiilin kuljetusmatkoilla.

– Puhumme hiilikädenjäljestä, joka konk-
retisoi kierrätyksen merkityksen vaatealal-
la. Tavoitteemme on tuottaa Suomen ensim-
mäinen hiilineutraali työvaate ja tarjota laa-
jin valikoima ympäristöystävällisiä materi-
aaleja, Mäenpää kiteyttää.

Työvaateyritys Touchpoint lupaa kierrättää kaikki valmistamansa 
tekstiilit. Touchpointin tytäryhtiö Rester käynnistää vuonna 2021 
poistotekstiiliä käsittelevän jalostuslaitoksen Paimiossa. Laitos tulee 
käsittelemään vuosittain 10 prosenttia Suomen poistotekstiilistä.

Kierrätetty tekstiili 
taipuu moneksi

Työvaateyritys Touchpointin myyntijohtaja Joni Mäenpää kertoo, että poistotekstiili  
viedään usein poltettavaksi, jolloin kallisarvoinen raaka-aine menee hukkaan.

Vastuullinen  
työvaatetus on 
kestävä, hyvin 
kaavoitettu ja 
kierrätettävissä.

K olmatta vuotta Suomessa toimi-
va prosessikehittämisen konsul-
tointipalveluja tuottava Black- 
Smit Solutions on erikoistunut 

käytännönläheiseen prosessioptimointiin ja 
projektinhallintaan. Yrityksen toimitusjoh-
taja Kasper Smit haluaa osallistua toiminto-
jen ja laadun kehittämiseen asiakkaidensa 
kanssa henkilökohtaisesti alusta loppuun. 
Smit vierastaa ajatusta, että konsultti tekee 
raportin, jonka kanssa asiakkaiden pitäisi 
sitten selvitä yksin. 

– Kädet saveen -toimintatapa on minulle 
ominaista. En halua olla erillinen, ulkopuo-
lelta neuvoja antava henkilö, vaan minulle 
on tärkeää olla osa tiimiä ja löytää yhdes-
sä ratkaisuja niiden ihmisten kanssa, jotka 
työtä konkreettisesti tekevät.

Työprosessit paremmaksi
BlackSmit Solutions on erikoistunut teolli-
suusyrityksiin, sekä pieniin että suuriin. Ko-
kemusta on eri Euroopan maista ja eri alojen 
yrityksistä. Smit itse on alun perin kotoisin 
Hollannista ja hän on työskennellyt suuris-
sa tehtaissa monissa johtotehtävissä. Häntä 
on aina kiinnostanut erityisesti se, kuinka 
asioita voidaan parantaa. 

Smit on kouluttautunut Lean-johtami-
seen ja kokee Lean-ajattelun olevan help-
po ja tehokas tapa tehdä työskentelystä vai-
vattomampaa. 

– Monet saattavat virheellisesti luulla, et-
tä Lean-ajattelu johtaa työpaikkojen vähe-
nemiseen. Sen avulla voidaan itse asiassa 
vähentää turhaa työtä ja nopeuttaa proses-
seja. Myös työntekijöiden taidot ja vahvuu-
det tulevat paremmin esiin. Tämä mahdol-
listaa kasvun niin yritys- kuin yksilötasol-
lakin, Smit avaa.

Smit korostaa, että hänen puheilleen ei 
tarvitse tulla tarkasti harkittu suunnitelma 

takataskussa. Pelkkä halu parantaa työpro-
sesseja riittää. Ongelmakohdat löytyvät sit-
ten syvällisemmän tarkastelun kautta. Yh-
teistyö voi olla joko kahden tunnin mittai-
nen tai yhtä hyvin vuoden kestävä projekti.

Ympäristö kiittää muutoksista
Prosessien kehittäminen parantaa usein 
myös ympäristökuormitusta. Neljä vuotta 
sitten Kasper Smit toimi projektipäällikkö-
nä yhtiössä, joka oli luomassa uutta tuotet-
ta markkinoille. Tavoitteena oli minimoida 
jätemäärät.

– Lopputuloksena pystyttiin säästämään 
raaka-aineissa 25 prosenttia ja energiankulu-
tuksessa huimat 35 prosenttia. Tehostimme 
myös kierrätykseen menevän materiaalin 
prosessit, jotta kierrätykseen kelpaamaton-
ta jätettä syntyisi mahdollisimman vähän. 

Korona-aika on pakottanut yrityksiä 
muuttumaan. Smit näkee, että juuri nyt on 
hyvä hetki tarkastella ja kehittää toimintaa. 
Hän sanoo, että usein yritykset huomaavat 
muutostarpeen aivan liian myöhään. Siksi 
ennakointi on erityisen tärkeää. 

Poikkeusaika on myös osaltaan lisän-
nyt yhteistyön arvoa. BlackSmit Solutions 
on verkostoitunut kansainvälisestikin toi-
mivan YardMate-konsortion kanssa, joka 
toimittaa teollisuuteen alihankkijoita, uu-
sia tuotteita ja palveluita, sekä henkilöre-
sursseja. 

YardMaten patentoidut innovaatiot mah-
dollistavat jo lähitulevaisuudessa meri- ja il-
mailuliikenteen päästöjen vähennykset jo-
pa 30 prosentilla. Smit työskentelee parhail-
laan YardMaten toimitusjohtajan Kari Här-
kösen kanssa näiden teknologioiden paris-
sa. YardMate etsii kuitenkin jatkuvasti uu-
sia innovaatioita ja yrityksiä entistä tehok-
kaampien energiaratkaisujen toteuttami-
seksi tulevaisuudessa. 

YardMaten Kari Härkönen ja BlackSmit Solutionsin Kasper Smit toimivat yhteistyössä 
uusien ympäristöystävällisten teknologioiden parissa. 

Moni yritys hyötyisi prosessien optimoinnista, mutta muutoksia 
on vaikea tehdä itse. BlackSmit Solutions auttaa yrityksiä kehit-
tämään ja parantamaan toimintoja.
teksti niina linna kuva ari peuho / studio brahe

Käytännönläheistä
projektinhallintaa
muutos edellä

teksti elisa salama  kuva juha arvid helminen
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Arkkitehti Kasmir Jolma on yksi Hiedanrannan suunnittelijoista. Alue on 
esimerkki kestävästä ja ekologisuutta edistävästä suunnittelusta. 

A rkkitehtisuunnittelulla 
on mahdollista vaikut-
taa ihmisten elämänta-
poihin sekä rakennus- 

että kaupunkisuunnittelutasolla, 
sanoo arkkitehti ja Jolma Arkki-
tehdit Oy:n yrittäjä Kasmir Jolma.

– Suunnittelulla voidaan edistää 
ekologista elämäntapaa esimerkik-
si tukemalla kävelyä, pyöräilyä ja 
joukkoliikennettä yksityisautoilun 
sijaan. Rakennukset taas voidaan 
suunnitella siten, että ne mahdol-
listavat esimerkiksi jakamistalou-
den ja ovat osa kiertotaloutta. 

Rakennukset aiheuttavat kol-
manneksen Suomen hiilidioksidi-
päästöistä. Ympäristövastuullises-
sa rakentamisessa pyritään käyttä-
mään materiaaleja, joiden valmis-
tamisessa ei synny paljoa hiilidiok-
sidia tai jotka sitovat sitä.   

– Erilaiset keinot toimivat erilai-
sissa tilanteissa, ja arkkitehdin am-
mattitaito on valita niistä tilantee-
seen sopivat. Materiaalit, rakennuk-
sen muoto ja aukotus vaikuttavat 

Vastuullinen rakentaminen 
vaatii osaavaa suunnittelua

käytettävyyteen ja energiatehok-
kuuteen. Tulee myös ottaa huo-
mioon hulevesien hallinta, vihera-
lueiden laatu ja monimuotoisuus.

Jolma mainitsee tärkeänä myös 
rakennusten muuntojoustavuuden.

– Rakennuksilla on pitkä elinkaa-
ri. Kun puhutaan hiilineutraaliusta-
voitteista vuosikymmenien päähän, 
olisi hyvä suunnitella nyt muunto-
joustavia ja monin tavoin kestäviä, 
toimivia ja kauniita rakennuksia. 

Osaavaa suunnittelua
Rakennushanke on aina yhteistyö-
tä. Arkkitehdit ovat hankkeissa pää-

suunnittelijoita vastaten suunnitte-
lun kokonaisuudesta.

– Hankkeisiin osallistuu useita 
erityisasiantuntijoita. Arkkitehdin 
osaamisella muodostetaan syntee-
si, joka sopii tilaajan ja kohteen tar-
peisiin, Jolma sanoo. 

Riittävästi resursoitu suunnitte-
lu edistää rakennushankkeiden to-
teuttamista ekologisesti ja sujuvas-
ti. Jolma toteaa, että suunnittelussa 
pyritään löytämään toisiaan tukevia 
uusia ratkaisuja, eikä rakennuksen 
tai kaupungin ominaisuuksia tar-
vitse heikentää siksi, että toimitaan 
ympäristön kannalta kestävästi. 

– Suunnittelussa tehdään kaikki 
isoimmat päätökset, ja siihen sat-
saaminen kuluttaa vähemmän re-
sursseja rakennuksen käyttöaika-
na. Ympäristöystävällinen rakenta-
minen on myös pitkällä tähtäimel-
lä taloudellisesti kestävä ratkaisu.

Ympäristöosaaminen on osa ark-
kitehtien koulutusta. Jolma kertoo, 
että arkkitehtien ammattietiikkaan 
kuuluu ajatella rakennuksen vaiku-
tuksia ympäristö huomioiden. 

– Arkkitehdeilla on halua ja osaa-
mista tehdä parempaa ympäristöä 
kaikille. Ideana on yhteiskunnan 
tarpeisiin vastaaminen ja samal-
la maapallon kantokyvyn tukemi-
nen yhdessä asiakkaan kanssa, Jol-
ma toteaa.

Ekologinen rakentaminen ei ole pelkkää teknologiaa. 
Riittävästi resursoitu suunnittelu edistää hankkeiden
toteuttamista sujuvasti ja ympäristöystävällisesti.
teksti vilma timonen  kuva eino ansio

“
Suunnittelulla 
voidaan edistää 
ekologisempaa  
elämäntapaa.

H SL:n sähköbussihank-
keen hankepäällikkö 
Ville Uusi-Rauvan mu-
kaan HSL ja sen edel-

täjä YTV ovat panostaneet bussilii-
kenteen päästövähennysten eteen 
90-luvun puolivälistä lähtien. Pääs-
tövähennykset ovat onnistuneet 
pitkälti dieselautokantaa uudista-
malla ja siirtymällä vähäpäästöi-
sen biodieselin käyttöön. Vuodesta 
2010 joukkoliikenteen päästöt ovat 
vähentyneet merkittävästi. 

Nyt pelkästään polttomoottori-
teknologian avulla on vaikea saada 

aikaan merkittäviä päästövähen-
nyksiä. Siksi HSL on alkanut painot-
taa sähköbussien käyttöönottoa, sil-
lä niiden käyttö ei aiheuta lainkaan 
pakokaasupäästöjä ympäristöön.

– Korvaamme sähköbusseilla die- 
selbusseja, kun ne tulevat elinkaa-
rensa päähän. Sähköbusseilla pää-
semme aidosti nollapäästöihin, sil-
lä käytämme pelkästään uusiutu-
villa energialähteillä, kuten tuu-
li- ja vesivoimalla, tuotettua säh-
köä. Biodieselin käytöllä pystym-
me leikkaamaan dieselbussien 
hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia 

tavalliseen dieseliin verrattuna, 
Uusi-Rauva kertoo.

Yli sadan sähköbussin vuosi
HSL:n alueella ensimmäisiä tes-
tisähköbusseja otettiin käyttöön 
vuonna 2012 liikennöitsijän aloit-
teesta. Vuonna 2015 HSL perusti 
sähköbussien ePeli-ekosysteemi-
hankkeen, jolloin HSL hankki 10 
sähköbussia liikennöitsijöille. 

Hankkeesta saatujen kokemus-
ten perusteella HSL kehitti sähköi-
sen liikenteen hankintamallejaan ja 
solmi ensimmäiset markkinaehtoi-

set, sähköbusseja sisältävät liiken-
nöintisopimukset, jotka tulivat voi-
maan vuodesta 2019 lähtien. Tällä 
hetkellä pääkaupunkiseudun lii-
kenteessä on 60 sähköbussia ja tä-
män vuoden aikana määrä nousee 
164:ään. Se on noin 13 prosenttia 
HSL:n lähiliikenteen bussikannasta. 

Tavoitteena on, että vuonna 2025 
sähköbussien osuus olisi 30 prosent- 
tia ja vuonna 2030 jo 50 prosenttia. 
Uusi-Rauvan mukaan liikennöitsijät 
ovat sitoutuneet vahvasti sähköis-
tämishankkeeseen.

– Tähän vuoteen asti sähköbussit 
ovat olleet omaehtoinen keino vä-
hentää päästöjä. EU:n uusi puhtai-
den ajoneuvojen direktiivi edellyt-
tää, että julkisissa liikennepalvelu-
hankinnoissa tulee olla tietty mää-
rä nollapäästöisiä busseja eli sähkö-
busseja. Direktiivi ja sen myötä kan-
sallinen lainsäädäntö tulevat voi-
maan 2.8.2021. Lakiluonnoksen 
mukaan HSL:n vuosina 2021–2025 
tehtävissä liikennöintisopimuksissa 
sähköbussien osuuden tulee olla 35 
prosenttia ja 2026–2030 jo 60 pro-
senttia, Uusi-Rauva avaa.

Latausjärjestelmät varikolla
Ensimmäiset 10 sähköbussia HSL 
hankki liikennöitsijöiden käyttöön. 
Vuodesta 2019 lähtien sähköbussi-
hankinnat ovat olleet liikennöitsijöi-
den vastuulla. Hankintahinnaltaan 
sähköbussit ovat tuplasti dieselbus-
seja kalliimpia. Sähköbussin hinnas-
ta 45 prosenttia koostuu akustosta. 

Merkittäviä kustannussäästöjä 
tuo kuitenkin dieselautoa vähäi-
sempi huoltotarve, 75 prosenttia vä-
häisempi energiankulutus sekä säh-
kön dieseliä edullisempi hankinta-
hinta. Akkuteknologian kehittymi-
nen laskee nopeasti sähköbussien 
hintoja. Akkujen hinnat ovat laske-
neet jo noin 80 prosenttia ja vuoteen 
2030 mennessä hintojen odotetaan 
jopa puolittuvan nykyisestä.

Uusi-Rauva kertoo valmistajien 
ilmoittavan uusimpien sähköbus-
sien toimintasäteeksi optimiolosuh-
teissa yli 500 kilometriä. Ulkoilman 
lämpötila, käyttöolosuhteet sekä si-
sätilojen lämmitys- tai viilennystar-
ve kuitenkin lyhentävät toimintasä-
dettä. Paukkupakkasilla lämmitystä 
voidaan tehostaa lisälämmittimellä.

– Usein riittää, että autot ladataan 
varikolla latausjärjestelmillään. Lin-
joilla, joiden liikennöintiaika on pit-
kä ja vuoroväli tiheä, voidaan hyö-
dyntää pikalatauspisteitä päätepy-
säkeillä. Nyt pikalatauspisteitä on 
kahdeksalla päätepysäkillä ja tänä 
vuonna niiden määrä kasvaa kah-
teentoista. Vaihtoehtona olisi yli-
määräisten bussien hankkiminen. 
Näin reitillä voisi operoida vara-au-
to, kun toinen siirtyy ladattavaksi.

HSL vastaa joukkoliikenteen jär-
jestämisestä sekä liikennejärjestel-
män toimivuudesta ja kehittämi-
sestä Helsingin, Espoon, Vantaan, 
Kauniaisen, Keravan, Sipoon, Tuu-
sulan, Kirkkonummen ja Siuntion 
alueella.

Sähköbusseilla 
suunta kohti 
nollapäästöjä

Hankepäällikkö Ville Uusi-Rauvan mukaan sähköbussit ovat hiljaisia, ilmastoystävällisiä ja lähipäästöttömiä. Ne eivät tuota käytössä hiilidioksidia, eivätkä noki- ja pienhiukkaspäästöjä. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL tavoittelee Helsingin 
seudun bussiliikenteessä yli 90 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2025 
mennessä. Vertailukohtana on vuoden 2010 päästötaso. Tiukka tavoite saavu-
tetaan muun muassa sähköbussien käyttöönotolla ja biodieselin käytöllä.

teksti tuomas lehtonen kuva juha arvid helminen
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A sianajotoimisto Ympä-
ristölaki Oy:n osakas  
Sakari Niemelä osaa 
kertoa, että tieto hank-

keiden ympäristövaikutuksista li-
sääntyy, kontrolli tehostuu ja vaa-
timukset kasvavat jatkuvasti.

Ympäristölaki on ympäristöoi-
keuteen eli maankäyttöön, ympä-
ristönsuojeluun ja kiinteistönmuo-
dostamisoikeuteen liittyviin toi-
meksiantoihin erikoistunut asian- 
ajotoimisto. Yrityksellä on apunaan 
kattava asiantuntijaverkosto, jolla 
on monialaista asiantuntemusta 
luonnontieteistä ja arkkitehtuu-
rista insinööritaitoihin sekä talou-
dellisten ja sosiaalisten vaikutus-
ten arviointiin. 

Ympäristölaki hoitaa muun muas-
sa kaavoitusta, ympäristö- ja raken-
nuslupia sekä ympäristövastuuta 
koskevia toimeksiantoja. Ne liit-
tyvät usein erilaisiin infrahankkei-

Vaikutusten  
arviointi edellyttää 
avointa viestintää

siin, kuten kaivosten, tuulivoima-
puistojen ja yleensäkin rakentami-
sen ympäristökysymyksiin. Asiak- 
kaat ovat usein maanomistajia, yri-
tyksiä, järjestöjä ja kuntia. 

– Kiinnostus elinympäristöä ja 
yleensäkin ympäristöarvoja koh-
taan kasvaa. Ihmiset tiedostavat 
myös yhä paremmin oikeutensa.

Samalla ympäristöä koskevan 
tiedon julkisuus on vahvistunut, 
ja esimerkiksi mahdollisuudet ym-
päristöön vaikuttavan tiedon salaa-
miseen ovat kaventuneet. Ympäris-
tösääntely pohjautuu laajalti EU:n 
ympäristöoikeuteen periaatteineen, 
mikä on huomioitava myös kotimai-
sissa menettelyissä. 

– On tärkeää tuntea riittävästi 
myös EU-tuomioistuimen käytän-
töä, Niemelä avaa.

Niemelä mainitsee esimerkkinä 
luonto- ja vesipuitedirektiivin so-
veltamista ohjaavan, niin sanotun 

varovaisuus- eli ennalta varautu-
misen periaatteen. Periaate edel-
lyttää, että selvitysten perusteella 
voidaan riittävästi vakuuttua siitä, 
että hankkeen hyväksymisestä ja 
toteuttamisesta ei synny kiellettyä 
seurausta. Kyse voi olla vaikkapa sii-
tä, miten hanke vaikuttaa vesiluon-
toon tai erityisiin luontoarvoihin. 

Tiedottaminen kuntoon
Sujuvan hankkeen edellytys on 
huolellinen suunnittelu, oikeu-
dellisten edellytysten ymmärtä-
minen, kattava vaikutusten selvit-

täminen ja toimiva vuorovaikutus 
hankkeen eri osapuolien välillä. Nii-
tä, joiden oikeuksiin ja etuihin vai-
kutukset kohdistuvat, tulee kuulla 
hankkeen vaikutuksista. Tiedotta-
misen onnistumisesta ovat vastuus-
sa hankevastaavat ja viranomaiset. 

– Vuorovaikutukselle tarvitaan 
riittävä tietopohja. Tulee olla ajoissa 
selvillä siitä, mitä ollaan tekemässä. 

Hankkeiden suunnittelun myö-
tä tieto tavallisesti tarkentuu, mut-
ta kussakin kuulemisen vaiheessa 
tietoa tulisi jakaa mahdollisimman 
kattavasti ja avoimesti. Vuorovai-

kutuksen onnistumiseen kannattaa 
satsata aidosti.

Niemelä sanoo, että kun kysymys 
on hankkeen vaihtoehtojen arvioin-
nista, kuten YVA-menettelyssä tai 
kaavoituksessa, on tärkeää, että tie-
toa vaikutuksista tarjotaan ajoissa, 
kun vaihtoehdot ovat vielä avoinna. 

– Vuorovaikutusasiat eivät ole 
muodollisuuksia. Ihmiset ovat yhä 
tottuneempia toimimaan. Jos vuo-
rovaikutus onnistuu, aiheita valit-
taa jää vähemmän, Niemelä kertoo. 

Asianajaja Sakari Niemelä tietää, että ihmiset ovat kiinnostuneita elinympäristöstään ja ympäristöarvoista. 

Hankkeiden eteneminen vaatii ympäristövaikutusten 
kattavaa tunnistamista, prosessien osaavaa yhteen-
sovittamista, avointa viestintää ja vuorovaikutusta.

teksti vilma timonen  kuva juha arvid helminen

Biotech Finlandin toimitusjohtaja Olli Lehto ja EOD Europen teknologia- 
johtaja Petteri Jauhiainen tekevät puhtaudesta ympäristöystävällistä.

S alolainen Biotech Finland 
Oy tarjoaa asiakkailleen 
ympäristöystävällisiä ja 
tehokkaita ratkaisuja vie-

märijärjestelmien toimivuuden yl-
läpitämiseen. Maahantuojana, tuk-
kuliikkeenä ja huoltoyrityksenä toi-
miva Biotech Finland aikoo kehittää 
tuotteilleen kokonaisvaltaisempia 
hyödyntämistapoja. Yritys on yh-
distänyt voimansa EOD Europen 
kanssa, joka kehittää kemikaalijää-
mättömiä ratkaisuja ympäristömme 
epäpuhtaita mikrobeja ja myrkylli-
siä puhdistusaineita vastaan.

– EOD Europen otsonivedellä 
voidaan pestä esimerkiksi elintar-
viketeollisuuden laitteita, jonka jäl-
keen lika päätyy viemäreihin. Tuot-
teemme poistavat jäämät viemäris-

Puhdas tulevaisuus sekä 
ympäristölle että käyttäjälle

töistä, kertoo Biotech Finlandin toi-
mitusjohtaja Olli Lehto.

Vedenpitävä tekniikka
EOD Europen teknologiajohtaja 
Petteri Jauhiainen on innostunut 
yhteistyöhankkeista.

– Luomme uusia käyttötarkoi-
tuksia laitteillemme testaamisen 
kautta. Euroopan Unioni suosit-
telee otsonoidun veden käyttämi-
seen siirtymistä, koska se on tur-
vallisempi vaihtoehto puhdistus-
kemikaaleille. 

Veden rakennetta muokkaava 
EOD Europen otsonointitekniikka 
tuottaa tätä luonnollista desinfioin-
tiainetta, jota Jauhiainen kuvailee 
maailman parhaaksi.

– Se on puhdasta vettä, jolla on 
hetkellinen desinfiointiteho. Se pa-
lautuu tavalliseksi vedeksi, jättä-
mättä puhdistusainejäämiä. Puh-
distuskemikaalien kulutusta pitää 
vähentää, sillä ne ovat osasyyllisiä 
sairaalabakteerien kehittymiseen.

Monipuolinen tuoteperhe
EOD Europe lanseerasi syksyllä 
kuluttajille suunnatun, EORG-tek-
niikalla toimivan aktiivivesipullo 
Ogren, joka tekee vedestä desin-
fiointiainetta synnyttämällä siihen 
reaktiivisia happiyhdisteitä, kuten 
esimerkiksi juuri otsonia.

– Desinfiointiteholtaan se on esi-
merkiksi klooria 50 kertaa voimak-
kaampi ja 3000 kertaa nopeammin 
vaikuttava, Jauhiainen vakuuttaa. 

Tänä vuonna Ogresta lanseera-
taan versio muun muassa elintar-
viketeollisuuden tarpeisiin.

– Laitteen pilotoinnissa on saa-
vutettu onnistumisia. Yleispuh-
distuksen keinoin otsonivedellä saa-
tiin vastaavat tulokset kuin raskail-
la puhdistuskemikaaleilla.

Biotech Finlandin tärkeimpiin 
tuotteisiin kuuluu biologinen ras-
vanpoistovalmiste Grease Blast, jo-
ka sisältää luonnon omia ”rasvan-
syöjäbakteereja”. Bakteerikannat 
syövät rasvoja ja muita orgaanisia ai-
neksia jätevedestä, Lehto kuvailee.

Grease Blastia käyttäen esimer-
kiksi rasvakaivojen tyhjennystarve 
vähenee, joten menetelmä on kus-
tannustehokas.

Tuotekatalogiin kuuluu myös 
korkeapainepesuri Bio-Circle HP 
Vigo, joka pesee huolto- ja tuotan-
totilojen laitteiden osia ilman myr-
kyllisiä pesuaineita sekä niistä ai-
heutuvia VOC-päästöjä. 

– Laitteen pesuaine L-Star syö hii-
livetypohjaisia epäpuhtauksia. Ke-
hitämme aineelle uusia käyttökoh-
teita esimerkiksi öljynerotuskaivo-
ja. L-staria käyttäen jäteöljyä syn-
tyisi vähemmän, Lehto kiteyttää.

Biotech Finland ja EOD 
Europe kehittävät desin-
fiointiaineiden jäämätön-
tä huomista. Tulevaisuu-
dessa tuotteet palvelevat 
käyttäjän lisäksi myös 
ympäristön hyvinvointia.

teksti aleksi mäkelä   
kuva vesa-matti väärä

R Ranskan presidentti Em-
manuel Macronilla on ol-
lut monia syitä ahdistuk-
seen, mutta konkreetti-

nen hengenahdistus hänelle koitui 
hiljattain maskista, joka oli käsitelty 
hopeazeoliitillä. Se on mikrotason 
esimerkki ongelmista, joita hopeal-
la, kuparilla tai sinkillä käsitellyt an-
timikrobiset tuotteet aiheuttavat. 

Suomalaisyhtiö NordShield® tar-
joaa kestävän kehityksen mukaisen 

Koronapandemia nosti 
esiin antimikrobisen kä-
sittelyn tärkeyden, mutta 
monet tuotteet sisältävät 
raskasmetalleja, jotka 
eivät ole harmittomia. 
Suomalaisyritys tarjoaa 
ratkaisuksi luonnon- 
mukaisen vaihtoehdon.

vaihtoehdon antimikrobisille tuot-
teille, joka perustuu puunjalostus-
teollisuuden sivutuotteena ylijää-
viin ainevirtoihin. 

Tuotteen tarkka koostumus on 
liikesalaisuus. Innovaation ratkai-
sevin tekijä piilee teknologian for-
muloinnissa, jossa hyödynnetään 
puun omia mikrobihyökkäystä tor-
juvia komponentteja. 

– Toisin kuin korkeaa lämpöti-
laa vaativat hopeakäsittelyt, Nord-
Shield® teknologian suoja-aine voi-
daan imeytettää esimerkiksi far-
kuissa käytettävään kuitumateri-
aaliin huoneen lämpötilassa. Pin-
nalle muodostuu erittäin ohut fy-
sikaalinen kalvo, molekyyliverkko, 
joka ei vaikuta negatiivisesti kuidun 
ominaisuuksiin. Pinnasta tulee an-
timikrobinen teknologian johdos-
ta, jolloin se tehoaa fysikaalisesti 
bakteereita, hometta ja koteloitu-
ja viruksia vastaan, joihin lukeutu-
vat muun muassa koronavirukset, 
kertoo NordShield®in toimitusjoh-
taja Kristoffer Ekman. 

Kun virus joutuu kosketuksiin 
suojatun kuidun tai tekstiilin kans-
sa, haitalliset mikrobit eli patogee-

nit inaktivoituvat. Antimikrobinen 
ja uniikki NordShield® suoja pysyy 
pinnassa vähintään 30 pesukertaa. 

Yhtiön tuotteet voi jakaa kar-
keasti kolmeen luokkaan

– Vesipohjaista tuotetta käyte-
tään esimerkiksi sairaalatekstii-
lien ja vaatteiden käsittelyyn pe-
rustuen suoraan teknologian tuo-
miin fysikaalisiin ominaisuuksiin. 
Etanolipohjainen tuote puhdistaa 
pinnan välittömästi jättäen teknolo-
gian luoman pitkäkestoisen suojan. 
Kolmannen linjan tuotteita voidaan 
käyttää kosmetiikassa ja haavanhoi-
dossa, NordShield®in Tekninen joh-
taja Stefan Sandås selventää.

Kestävä ja biohajoava
Yhtiön teknologian kehitystyön 
aloitti polymeerikemisti Kari Holo-
painen jo kymmeniä vuosia sitten. 
NordShield® perustettiin vuonna 
2016. Pääkonttori sijaitsee Espoos-
sa, mutta toiminta on vahvasti kan-
sainvälistä.

Ekman ja Sandås korostavat tek-
nologian kestävää tuotantotapaa. 
Se on ollut kaupallistamisen lähtö-
kohta, joka alkoi laajemmin vasta 

viime joulukuussa. 
– Raskasmetallit eivät häviä, 

vaan kertyvät ekosysteemiin. Nii-
den metalli-ionit liukenevat pois 
käsiteltyjen tuotteiden pinnasta ja 
jatkavat matkaansa luontoon sekä 
ihmisten kehoihin. Meidän tekno-
logiallamme vältytään näiltä ongel-
milta, Sandås kertoo.

Sairaaloiden lisäksi teknologia 
kiinnostaa vaateteollisuutta. Mer-
kittävä osuus tekstiileistä homeh-
tuu varastoinnissa ja kuljetukses-
sa. Usein tämän estämiseksi on käy-
tetty isotiatsolinoneja, haitallisia ja 
ihoa ärsyttäviä homeenestoaineita. 
Yhä useampaa kuluttajaa kiinnos-
taa paitsi vaatteen alkuperä myös se, 

millä kemikaaleilla se on käsitelty.
– Tekstiiliteollisuus on suurin seg- 

menttimme, kuten myös sairaala-
tekstiilien käsittelyyn keskittynyt 
teollisuus, Ekman kertoo.
 
Mukana koronataistelussa
NordShield® on vahvasti mukana 
taistelussa koronavirusta vastaan. 

– Meidän kaikkien intressissä on 
myötävaikuttaa pandemian pikai-
seen loppumiseen. Suomen EU-ko-
missaarin Jutta Urpilaisen kautta 
saatiin suora yhteys terveyskomis-
saari Kyriakidiksen kabinettiin sekä 
terveyspääosastolle, joka koordi-
noi Covid-19 -kriisin vastatoimen-
piteitä komissiossa. Kun korona-
tilanne on yhä vaikea, viranomai-
set keskittyvät sen hallintaan saa-
miseen. Uuden teknologian käyt-
töönotto EU-tasolla vie aikaa, mut-
ta kiinnostus on ollut suurta, Ek-
man kommentoi. 

Rokote lopettaa pandemian, 
mutta antimikrobisia tuotteita tar-
vitaan sen jälkeenkin. Raskasme-
tallipohjaisia ratkaisuja vastaan on 
nousemassa vastarintaa kaikkialla, 
etenkin Saksassa ja Ruotsissa.

NordShield® on kehittänyt puunjalostuksen sivutuotteeseen perustuvan vaihtoehdon antimikrobisille tuotteille. Tuotekehityspäällikkö Haydn Kriel ajamassa testejä laboratoriossa.

Suojaa mikrobeilta ilman  
raskasmetallien haittoja

“
Rokote lopettaa 
pandemian, mutta 
antimikrobisia 
tuotteita tarvitaan 
sen jälkeenkin.

teksti susanna luikku  
kuva nordshield
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