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IHMINEN ELÄÄ luonnosta. Luonto tarjoaa 
materiaaleja ja energiaa tuotannon ja kulu-
tuksen tarpeisiin sekä ekosysteemipalve-
luja kohentamaan ihmisten hyvinvointia. 
Termodynamiikan lakien mukaan luonnos-
ta otetut materiaalit palavat sinne takaisin 
muuntuneessa muodossa, mikä turhan 
usein pilaa ympäristöä. Ehkäiseviä toimia 
tarvitaan, mutta valitet-
tavasti markkinatalous 
ei synnytä hintaa ympä-
ristön pilaantumiselle. 
Hinnan luomiseksi tar-
vitaan aktiivista ympä-
ristöpolitiikkaa.

TORONTOLAINEN  po-
litologi, H.J. Dales, käyt-
ti päästökauppaa koske-
van kirjansa mottona 
lausetta: ”To live is to 
pollute”. Näin ei tarvit-
se olla. Aineellisen tuo-
tannon ei tarvitse pilata 
ympäristöä, koska voim-
me ottaa käyttöön puhtaita ratkaisuja. Puh-
taat ratkaisut tulevat kannattaviksi kahta 
kautta. Kiristyvä ympäristöpolitiikka suo-
sii yrityksiä, jotka tarjoavat puhdasta tek-
nologiaa toisten yritysten päästövähennys-
tarpeisiin. Samalla se vahvistaa niiden yri-
tysten kilpailukykyä, jotka kilpailevat ku-
luttajista tarjoamalla tuotteissaan parem-
paa ympäristön laatua.

SUOMEN YMPÄRISTÖN  tila on pääsään-
töisesti hyvä. Toki tehtävää riittää meillä-
kin. Esimerkiksi Itämereen ja sisävesiin tule-
vien ravinnepäästöjen vähentämiseen, mo-

nimuotoisuuden suojeluun tai kasvihuone-
kaasupäästöjen rajoittamiseen liittyy haas-
teita. Mutta maailmalla ympäristön tila on 
ratkaisevasti huonompi kuin meillä. Kun 
Suomessa rikkipäästöt eivät ole olleet on-
gelma vuosikymmeniin, Intiassa ja Kiinassa 
ne ylittävät monin kerroin terveysrajat. Mo-
nessa kehittyvässä maassa on lähes mahdo-

tonta saada puhdasta juoma-
vettä, joet ovat likaviemärei-
tä ja jätehuolto takkuaa. 

SUOMEN globaalistikin vah-
va cleantech-sektori tarjoaa 
puhtaita ratkaisuja muun 
muassa jätehuoltoon, jä-
tevesien käsittelyyn, ener-
giatehokkuuteen ja merilii-
kenteeseen. Näiden kysyn-
tä kasvaa globaalisti koko 
ajan. Cleantech-sektori on 
yksi taloutemme kulma-
kivistä, mutta se tarvitsee 
tuekseen käytännön koke-
muksia uusista teknologiois-

ta, eli referenssejä joilla niitä voidaan myy-
dä maailmalla. Referenssejä, menestystä ja 
vientituloja luo aktiivinen ympäristöpoli-
tiikka, joka samalla kasvattaa kansalaisten 
hyvinvointia puhtaasta luonnosta.

Y M PÄ R I ST ÖA L A N I N N OVA AT I O T  ovat 
kiehtovia, sillä niissä yhdistetään luonnon 
mekanismien syvä ymmärrys moderneihin 
teknisiin ratkaisuihin. Mahdollisten ratkai-
sujen joukko on laaja ja ihmisen luomisvoi-
ma on mittaamaton. Huolehtikaamme siis, 
että puitteet ympäristön laatua kohentavil-
le innovaatioille ovat kohdallaan.

Puhdas ympäristö – parasta bisnestä 

Markku Ollikainen
Puheenjohtaja  
Ilmastopaneeli 

Puheenvuoro 

04FINDHC 
Kaukolämpö on arjen 
ekoteko 

Kiinteistöjen omistajien 
vastuu kestävän kehityk-
sen mukaisesta rakenta-
misesta ja kiinteistöjen 
paremmasta energian-
hallinnasta kasvaa sitä 
mukaa, kun Suomen hii-
lineutraaliustavoitteen 
määräaika lähestyy. 

teksti liisa joensuu 
kuva joona raevuori

K iinteistöjen elinkaaren 
pidentäminen ja niiden 
jättämän hiilijalanjäljen 
kaventaminen vaativat 

paljon koko kiinteistö- ja rakennus-
alalta. Erityisen tärkeässä roolissa 
ovat kiinteistöjen omistajat. Ener-
giatehokkaiden, älykkäiden sekä 
käyttäjilleen entistä miellyttäväm-
pien rakennusten aikaansaaminen 
vaatii jämäkkää omistajaohjausta. 
Sitä vaatii myös vanhojen rakennus-

Schneider Electricin liiketoimintajohtaja Tuomas Qvick kertoo, että kestävän kehityksen mukainen rakentaminen vaatii vahvaa omistajaohjausta.

ten saneeraaminen nykyisten vaa-
timusten mukaisiksi. 

Energianhallinta- ja automaatio- 
ratkaisuja kiinteistöihin toimitta-
van Schneider Electricin liiketoi-
mintajohtaja Tuomas Qvick toivoo 
omistajien vaativan enemmän sekä 
itseltään että kaikilta rakentamis-
ketjun osallisilta. Älykkäitä kiinteis-
töjä syntyy sitä mukaa kun omista-
jaohjaus vahvistuu.

– Rakentaminen siiloutuu edel-
leen hyvin pieniin osakokonaisuuk-
siin, ja kilpailutus köyhdyttää rat-
kaisuja, sillä tapana on tarttua hal-
vimpiin tarjouksiin. Silloin kärsivät 
sekä rakentamisen laatu että pitkän 
elinkaaren tavoite. Omistajien tuli-
si ottaa enemmän vastuuta loppu-
tuotteesta. Tavoitteena tulisi olla 
energiatehokas ja käyttäjäystäväl-
linen rakentaminen. Harva haastaa 
vallalla olevan halvimman tarjouk-
sen toimintamallin, vaikka toistet-
taviakin kokonaisuuksia voidaan 
rakentaa laadukkaasti, Qvick sanoo.

Teknologia hyötykäyttöön
Valveutuneimmat kiinteistönomis-
tajat vaativat rakennushankkeiltaan 

ja kiinteistöiltään paljon aiempaa 
enemmän. Teknologia valjastetaan 
paremmin tuottamaan lisäarvoa ja 
toimimaan energiatehokkaasti kes-
tävän kehityksen tavoitteiden mu-
kaisesti.

Qvickin mukaan paremman lisä-
arvon tuottamisessa data tulee ole-
maan tulevaisuudessa yhä merkit-
tävämmässä roolissa. Rakennusten 
tuottamasta datasta hyödynnetään 
eri arvioiden mukaan alle kymmen-
tä prosenttia, mutta luku kasvaa si-
tä mukaa kun kiinteistöjen omista-
jat tarttuvat mahdollisuuteen sääs-
tää analytiikan avulla niin energiaa 
kuin ympäristöä. 

– Kiinteistön aktiivisella hallin-
nalla ja teknologiaa hyödyntämällä 
rakennuksen energiakustannukset 
voivat pudota jopa yli 50 prosenttia. 
Myös huoltokustannukset alenevat, 
kun automaattinen analytiikka val-
voo laitteistoja väsymättä ympäri 
vuorokauden, viikon jokaisena päi-
vänä. Määräaikaishuollot vaihtuvat 
tarpeen mukaisiin huoltoihin. 

Schneider Electric aloitti tänä 
vuonna Digirakennus 2020 -kam-
panjan, jonka tavoitteena on sel-

keyttää, mitä hyötyjä rakennusten 
digitalisaatio voi käyttäjille tuoda. 
Digitalisoinnin hyödyt näkyvät par-
haiten runsaasti energiaa käyttä-
vissä rakennuksissa, kuten jakelu-
keskuksissa, teollisuuslaitoksissa, 
kauppakeskuksissa ja sairaaloissa. 

– Digitalisaatio parantaa myös 
käyttäjäkokemusta. Hyödyt ovat al-
kaneet vasta näkyä. Tulemme nä-
kemään nopeampaa käyttäjäkoke-
muksen kehitystä seuraavien vuo-
sien aikana.

Roolimallina yritys itse
Schneider Electric haluaa itse olla 
esimerkki yrityksestä, joka on sitou-
tunut  ilmastonmuutoksen vastai-
seen taisteluun. Yritys kiihdyttää 
hiilineutraalin toiminnan tavoitet-
taan ja aikoo muuttua hiilineutraa-
liksi jo vuoteen 2025 mennessä. 

Schneider Electric liittyi äsket-
täin ensimmäisten Business Ambi-
tion for 1.5 º C -kampanjan toteut-
tajien joukkoon. Se vahvisti joulu-
kuussa Madridin COP25 -ilmastoko-
kouksessa tavoitteensa sitoutua ra-
joittamaan globaali lämpötilan nou-
su 1,5 asteeseen yhdessä alihankki-

joidensa ja asiakkaidensa kanssa. 
Asiakkailleen yritys toimittaa pal-
veluja ja ratkaisuja, joiden avulla 
asiakkaat pystyvät vähentämään 
hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin 
niiden oma toiminta aiheuttaa. 

Kestävän kiinteistön hallinta 
vaatii valveutuneen omistajan

Vuoden 2020 
tavoitteet
n 75 prosenttia globaalista 
myynnistä tapahtuu Green 
Premium™ -ohjelmassa.

n  Mistään Schneiderin 200 
toimipaikasta ei synny kaa-
topaikkajätettä.

nKuljetuspakkaukset ja kuor- 
malavat valmistetaan kier-
rätysmateriaaleista tai serti-
fioiduista lähteistä peräisin 
olevista materiaaleista.
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Läpinäkyvyys innostaa 
kuluttajia kierrättämään

Myllyn Paras Oy:n toimitusjohtaja Miska Kuusela kertoo yrityksen tekevän jatkuvasti töitä pakkausmateriaalien kierrätettävyyden puolesta. 

M yllyn Paras sijoittui 
viime vuonna vii-
dennelle sijalle kes-
tävää kehitystä ja 

vastuullisuutta mittaavassa brändi-
tutkimuksessa. Se kattoi lähes 200 
kotimaista brändiä ja siihen osallis-
tui Suomessa yli 10 000 kuluttajaa. 
Toimitusjohtaja Miska Kuusela kat-
soo, että kuluttajilta saatu tunnus-
tus on pitkäjänteisen työn tulosta.

– Myllyn Paras on tehnyt merkit-
täviä investointeja fossiilisten polt-
toaineiden käytön vähentämisek-

si jo 2000-luvun alusta asti, Kuu-
sela kertoo.

Kaurankuoresta energiaa
Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä 
on ollut oma biopolttolaitos, jonka 
Myllyn Paras otti käyttöön jo  2007. 
Laitos käyttää hiutaletuotannos-
sa syntyvää kauran kuoriainesta 
myllyn energianlähteenä. Syntyvä 
energia hyödynnetään prosessihöy-
rynä ja kuumana vetenä sekä kiin-
teistön lämmityksessä. 

Biopolttolaitoksen ylijäävä ener-

gia myydään Hyvinkään Lämpövoi-
ma Oy:lle. Hyvinkääläisyritykset 
palkitsivat Myllyn Parhaan energia-
tehokkuuspalkinnolla 2013. Lisäksi 
yritys toimittaa pakastetehtaan jät-
teen biokaasulaitokselle, josta puo-
lestaan saadaan biokaasuenergiaa 
pakastetehtaan tarpeisiin. 

Ympäristövaikutukset pitää Kuu-
selan mukaan ottaa huomioon tuot-
teen koko elinkaaren ajalta. Siksi 
Myllyn Paras käyttää pääosin ko-
timaista viljaa, joka saadaan noin 
150 kilometrin säteellä Hyvinkäältä.

– Viljan tuottaminen, kuljetuk-
set, energiavalinnat, pakkausmate-
riaalit ja suorat ilmastopäästöt ovat 
ne isot asiat, joihin mylly voi vai-
kuttaa, Kuusela huomauttaa.

Mylly jalostaa vuosittain noin 75 
000 tonnia viljaa. Kuuselan mielestä 
on tärkeä muistuttaa, että syömäs-
tämme ruoasta suurin osa kuuluu 
viljatuotteisiin, ja että viljakin on 
kasvisruokaa. Suomalainen vehnä, 
kaura ja ohra riittävät hyvin mylly-
tuotteisiin, mutta vaihtelevien sa-
tomäärien takia ruista joudutaan 
ajoittain ostamaan ulkomailta, ku-
ten myös riisiä ja durumvehnää, joi-
ta ei voi viljellä Suomessa.

Kauran suosio näkyy Myllyn Par-
haan tuotevalikoimassa. Pitkän ke-
hittelyn tuloksena yritys onnistui 
tekemään kaurasta, rypsiöljystä ja 
kasviproteiinista Oatgoods-tuote-
perheen sekä muita kauratuotteita.

Helppo kierrättää
Perinteiset makaronipussit ja muut 
pastatuotteet matkaavat pahvi-
laatikoissa pakkaamosta kauppo-
jen hyllyille ja jatkavat edelleen 
kuluttajien pöytiin. Aaltopahviin 
siirtyminen on vähentänyt muo-
vin käyttöä vuositasolla noin yh-
deksän tonnia.

Yrityksessä tehdään jatkuvasti 
töitä pakkausmateriaalien kierrä-
tettävyyden puolesta. Myllyn Paras 
kertoo selkokielisesti tuotteissaan 
siitä, miten pakkaukset tulee kier-
rättää. Esimerkiksi paperiset jauho-
pussit ohjeistetaan laittamaan kar-
tonkeihin eikä paperikeräykseen.

– Vältämme myös sekamateriaa-
lien käyttöä pakkauksissa. Emme 
käytä muovi-ikkunoita paperi- tai 
pahvipakkauksissa tai sisäpusse-
ja hiutaleiden kartonkikoteloissa.

Osa tuotteista joudutaan edelleen 
pakkaamaan muoviin säilyvyyden 
ja hygienian takia. Rasvaa sisältä-
vät tuotteet vaativat barrier-kal-
von, eikä muoville ole vielä hyviä 
vaihtoehtoja. Yritys seuraa kuiten-
kin kiinnostuneena hanketta, jossa 
testataan kauran kuoresta tehtävää 
elintarvikekelpoista materiaalia.

– Lisäksi kannustamme kulut-
tajia kierrättämään muovin, jon-
ka keräysverkosto on laajentunut 
ja kierrätysmäärät nousussa, Kuu-
sela rohkaisee.

Tutut makaronipussit 
mutkittelevat liuku- 
hihnalta punaisiin pahvi- 
laatikoihin. Myllyn Paras 
luopui kutistemuovista 
ja siirtyi aaltopahvisiin 
kuljetuspakkauksiin  
ympäristösyistä. 

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva petra kotro

 

Kannusta  
kierrätykseen  
n HUOMIOI pakkaus- 
suunnittelussa tuotteen 
elinkaari ja sen kokonais-
vaikutukset ympäristöön. 

n  VÄLTÄ sekamateriaalien 
tarpeetonta käyttöä. 

n KERRO kuluttajille selke- 
ästi, miten tyhjät pakkauk-
set tulisi kierrättää. 

n ASETA kierrätystavoit-
teita tulevaisuutta varten. 

n VAUHDITA esimerkilli-
sen toiminnan avulla koko 
alan kestävää kehitystä. 

Muutama vuosi sitten 
käynnistyneen kan-
sallisen puurakenta-
misen ohjelman ta-

voitteena on tukea Suomen biota-
lousstrategiaa. Puun käytöllä ta-
voitellaan niin pientä hiilijalanjäl-
keä kuin terveellistä ja viihtyisää si-
säilmastoa. Ohjelma onkin pannut 
vauhtia puurakentamiseen. Puun 
käyttöä jarruttavia säädöksiä on 
muutettu ja tekniikka on kehittynyt. 

Viime vuoden loppuun mennes-
sä oli valmiina 87 puista asuinker-
rostaloa. Myös puiset koulu- ja päi-
väkotirakennukset ovat merkittä-
västi yleistymässä.

– Kunnat ja kaupungit haluavat 
lapsille ja nuorille terveellisiä ja tur-
vallisia tiloja. Rakentamisessa aja-
tellaan myös ympäristöjalanjälkeä, 
kertoo Oy Rakennuspartion halli-
tuksen puheenjohtaja Sami Klami.

Terveellinen sisäilmasto
Rakentamiseen käytetään yhä 
enemmän teollisesti valmistettuja 

Terveellisiä ja turvallisia  
tiloja puurakentamisella

elementtejä, kuten ristiin laminoitu-
ja CLT-massiivipuulevyjä ja viiluis-
ta koottuja LVL-levyjä.

Rakennuspartio on rakentanut 
CLT-elementeistä useita kouluja ja 
päiväkoteja. Esimerkiksi Lapinmäen 
päiväkoti Helsingissä  ja yläasteen 
koulurakennus Loviisassa valmistui-
vat vuoden vaihteessa. Nurmijärven 
Metsolan päiväkoti on rakenteilla. 
Päiväkotien rakentaminen Helsin-
gin Kruununvuoreen käynnistyy ke-
väällä ja Verkkosaareen kesällä 2021. 

– Periaatteena on, että seinä-
rakenteissa ei käytetä muovia tai 
muita hengittämättömiä materiaa-
leja eikä lattioilla liimattavia muovi-
mattoja. Sen sijaan lattioilla voidaan 
käyttää irtoasennettavia mattoja tai 
maalattavia ja hengittäviä polyure-
taanipinnoitteita, Rakennuspartion 
toimitusjohtaja Tom Klami toteaa.

Kosteusvaurioriskin ennaltaeh-
käisemiseksi elementit asennetaan 
sääsuojan alla.

– Jos rakennuttaja määrittää, että 
rakentamisessa noudatetaan kuiva-

ketju10-toimintamallia, antaa se hy-
vät lähtökohdat toteuttaa laadukas 
lopputulos.  Se asettaa niin suunnit-
telijoille kuin urakoitsijoillekin sel-
keät raamit, joiden mukaisesti toi-
mien kosteusriskit torjutaan raken-
tamisen aikana, Sami Klami sanoo.

Urakat omissa käsissä
Rakennuspartio osaa CLT-element-
tirakentamisen lisäksi myös perin-
teiset rakennustavat, joissa mate-
riaalina on pääasiassa betoni. Per-
heyrityksen perusti Veli O. Klami 
vuonna 1958.

– Meillä on palkkalistoilla noin 
150 työntekijää, ja käytämme tut-
tuja alihankkijoita. Siten urakoiden 
hallinta säilyy omissa käsissä, Tom 
Klami sanoo.

Rakennuspartio urakoi kaiken 
kokoisia korjaus- ja uudisrakenta-
miskohteita pienistä huoneistore-
monteista kymmenien miljoonien 
eurojen arvoisiin hankkeisiin.

Yhtiötä kiinnostavat myös haas-
tavat korjauskohteet. Tällainen on 
esimerkiksi Museoviraston ohjeis-
tuksen mukaisesti peruskorjatta-
va Suomenlinnan lautan matkus-
tajapaviljonki, jonka Rakennuspar-
tio urakoi kuluvan vuoden aikana. 

– Monipuolisuus auttaa pitä-
mään koko henkilöstön jatkuvasti 
työllistettynä, Sami Klami kertoo.

Valtiovalta haluaa lisätä puun käyttöä rakentamisessa. 
Oy Rakennuspartio rakentaa sekä päiväkoteja että 
kouluja hengittävistä CLT-massiivipuulevyistä.
teksti timo hämäläinen  kuva teemu heikkilä

Oy Rakennuspartion hallituksen puheenjohtaja Sami Klami kertoo, että 
puun käytöllä tavoitellaan pientä hiilijalanjälkeä ja hyvää sisäilmastoa.  

P uolet suomalaisista asuu 
kaukolämmitetyissä ta-
loissa. Yhdistetty sähkön 
ja lämmön tuotanto on te-

hokas tapa tuottaa energiaa, mut-
ta ilmastonmuutoksen myötä moni 
ahdistuu asumisen hiilijalanjäljestä. 

– Kaukolämmön osalta huonoa 
omatuntoa ei tarvitse tuntea, sillä 
kaukolämmön tuotannon energian-
lähteet ovat jo yli 50 prosenttisesti 
hiilineutraaleja. Tämä luku ei kui-
tenkaan anna koko totuutta kauko-
lämmön ympäristöystävällisyydes-
tä, muistuttaa Katja Kurki-Suonio.  
Kurki-Suonio on aloittanut vuoden 
alusta Palveleva Kaukolämpö FinD-
HC ry:n toiminnanjohtajana. 

– Suomen kunnista 70 prosen-
tissa tuotetaan kaukolämpö lähin-
nä uusiutuvilla energialähteillä tai 
hukkalämmöllä. Valtakunnallisis-
sa luvuissa painottuu pääkaupun-
kiseudun tilanne.

Kaukolämpö on mennyt ym-
päristöystävällisyydessä huimasti 
eteenpäin. Kaukolämmön hiilidiok-

Kaukolämpö on 
arjen ekoteko 

sidipäästöt ovat laskeneet viime 
vuosikymmenellä yli 35 prosenttia. 

– Monen mielikuvat kaukoläm-
möstä ovat ajalta, jolloin kaukoläm-
mön tuotannossa käytettiin öljyä ja 
kivihiiltä. Lisäksi julkisessa keskus-
telussa painottuu kivihiilen korvaa-
minen Helsingissä. Syntyy helpos-
ti kuva, että myös muualla maas-
sa mietittäisiin vaihtoehtoa kivihii-
len käytölle. Näin ei kuitenkaan ole, 
Kurki-Suonio muistuttaa.

Suurimmassa osassa Suomen 
kaukolämpöyrityksiä ei ole kivi-
hiiltä koskaan käytettykään. 

Uudet yhteistyön muodot
Päästötavoitteiden vuoksi teolli-
suus etsii jatkuvasti hiilineutraale-
ja ja energiatehokkaita vaihtoehto-
ja lämmöntuotantoon. Kaukolämpö 
antaa mahdollisuuksia kehittää kier-
totaloutta ja luoda uudenlaista yh-
teistyötä eri teollisuusalojen kesken. 

Kokemäen Lämpö on hyvä esi-
merkki innovatiivisesta tavasta 
tuottaa kotimaista, uusiutuvaa ja 

hiilineutraalia lämpöä. Kokemäen 
asukkailla on mahdollisuus tuoda  
pihoiltaan siivoamansa puuaines 
kaukolämpöyhtiölle energiakäyt-
töön. Paikallinen teollisuus saa hii-
lineutraalia lämpöä, sillä yhtiö on ra-
kentanut biopolttoainekattilan pai-
kallisen Finnamyl Oy:n perunajau-
ho- ja proteiinitehtaan yhteyteen. 

– Siirtyminen tuontienergiasta 
kotimaisen energian käyttöön on 
kansantaloudellisesti kannatetta-
vaa. Sillä on merkitystä paikallisena 
työllistäjänä ja tietysti ympäristön 

kannalta, avaa Kokemäen Lämmön 
toimitusjohtaja Jukka Järvenpää. 

Mikään ei periaatteessa rajoita 
kaukolämmön tuotannon vaihto-
ehtoja, sanoo pitkän linjan ener-
gia-alan osaaja Vesa Mäkinen. Mä-
kinen on sekä Kokemäen Lämmön 
että FinDHC:n hallituksen jäsen. 

– Biomassan lisäksi vaihtoehtoja 
ovat datakeskusten, teollisuuden, 
jätevesien ja rakennusten hukka-
lämmön hyödyntäminen. Alalla tut-
kitaan myös geotermisen lämmön 
hyödyntämistä ja mahdollisuutta 

teollisuuskokoisiin lämpöpump-
puihin, Mäkinen kertoo. 

– Kaukolämpöverkko ja asiak-
kaan lämmönjakokeskus mahdollis-
tavat sen, että kaukolämpö elää ajas-
sa ja uudistuu, Kurki-Suonio kuvaa. 

Kaukolämmön piirissä on koko-
naisia kuntia ja taajamia. Kun kau-
kolämmön tuotantolähde muuttuu 
hiilineutraaliksi, muuttuu koko sen 
piirissä oleva rakennuskanta hiili-
neutraaliksi lämmityksen suhteen. 
Tämä on laajamittaisempaa kuin 
yksittäisten kiinteistöjen ratkaisut.

Energia-alan osaaja Vesa Mäkinen, FinDHC:n toiminnanjohtaja Katja Kurki-Suonio sekä Kokemäen Lämmön 
toimitusjohtaja Jukka Järvenpää puhuvat kaukolämmön puolesta.

Rakennusten lämmitys vie Suomessa noin neljäsosan 
kaikesta käytetystä energiasta. Suosituin lämmitys-
muoto on ilmastoystävällinen kaukolämpö.
teksti anna gustafsson  kuva juha arvid helminen 
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Leasing-ratkaisuja tarjoavassa Ikano Bankissa aktiivi-
suus näkyy haluna luoda entistä kestävämpiä yhteis-
työmalleja yritysten ja rahoittajan välille. Vanhoilli-
sella alalla tämä vaatii rohkeutta toimia toisin.

teksti joonas ranta  kuva joona raevuori ja ikano bank 

Rahoituksen 
tulevaisuus 
on kestävä 

J os ei muuten, niin ainakin 
Ikano Bankin nimestä voisi 
päätellä sen yhteyden erää-
seen maailman tunnetuim-

mista brändeistä – Ikano vastaa 
edelleen IKEA-ketjun asiakkaiden 
rahoituksesta niin kuluttaja- kuin 
yrityspuolellakin. Joustavan rahoi-
tuksen partnerina Ikanon toiminta 
ulottuu kuitenkin huonekalujätin 
toimintaa laajemmalle.

Kun nyt edesmennyt Ingvar 
Kamprad perusti IKEAn 1940-lu-
vulla, oli hänellä monta rautaa tu-
lessa. Kamprad osti useita eri alan 
yrityksiä ja jopa Puolassa sijaitse-
van patjatehtaan. Sittemmin Ika-
no vahvistui omana brändinään ja 
Kamprad päätti eriyttää huoneka-
luliiketoiminnan ja sen oheen syn-
tyneet “rönsyt”. Vuonna 1988 Ika-
no irtautui omaksi konsernikseen, 
jonka alle kuitenkin jäivät IKEAa tu-
kevat liiketoimintamallit.

Ikano jatkoi rahoittajana Kamp-
radin jalanjäljissä. Tänään se rahoit-
taa yritysten investoinneista muun 
muassa teollisuuslaitteita ja -konei-
ta, ICT-ratkaisuja sekä robotiikkaa. 
Ytimessä on entistäkin aktiivisempi 
ote kumppanien tukemisessa. Kes-
tävästi ja vastuullisesti. 

– Yrittäjähenkisyys, kestävyys ja 

vastuullisuus eivät voi jäädä alalla 
sanahelinäksi, painottaa Ikano Ban-
kin myyntijohtaja Joel Liski yrityk-
sen Leppävaaran toimistossa.

Leasing on kiertotaloutta 
Leasing tarkoittaa tavaran pitkäai-
kaista vuokrausta. Malli on monel-
le eri alan yritykselle ostohankinto-
ja edullisempi ja järkevämpi. Lea-
sing-sopimuksen tekemisen jälkeen 
myyjä saa kauppasumman kokonai-
suudessaan. Samalla loppuasiak- 
kaiden kynnys tehdä ostopäätös 
madaltuu. Leasingia hyödyntävät 
myyjäliikkeet erottuvatkin kilpai-
lussa positiivisesti.

Koneiden ja kaluston oikeaoppi-
nen uusiminen sekä vanhojen teho-
kas kierrätys on ympäristöteko. Pit-
käaikaisen vuokrauksen kautta esi-
merkiksi teollisuusyritykset saavat 
käyttöönsä uudet ja innovatiiviset 
laitteet joustavasti. Samalla toimi-
jat voivat vastata kasvaviin odotuk-
siin ympäristön kannalta kestävän 
toiminnan suhteen. Tätä odottavat 
myös loppuasiakkaat kasvavissa 
määrin. Ilmaston kannalta kestämä-
tön liiketoiminta kohtaa kritiikkiä 
vahvemmin kuin koskaan aiemmin.

Leasing mahdollistaa myös käy-
töstä poistuville laitteille uuden 

elämän. Ikanon kumppaniverkos-
tosta löytyy osaamista muun muas-
sa käytöstä poistuvan IT-laitteiston 
kestävään kierrätykseen, purkami-
seen ja hävitykseen. Ikano Bank ha-
kee kasvua aloilla, joissa kiertota-
louden mahdollisuuksia voidaan 
entisestään kehittää.

Erilaiset yritysten laitekannat 

vaihtuvat entistä tiheämpään tah-
tiin. Samalla kasvavat myös yritys-
ten tarpeet olla entistä näkyvämpi 
osa kiertotaloutta. Uudet verkos-
tot ja joustavat rahoitustuotteet te-
hostavat kierrätettävyyttä ja mini-
moivat turhaa hävikkiä. Ja vaikka 
ympäristöasioista puhuessa kes-
kustelun sävy on ajoittain synkkä, 

nähdään Ikanolla globaalien haas-
teiden luovan maaperää täysin uu-
sille mahdollisuuksille.

– Planeettamme kannalta kierto-
talouden tehostaminen ja järkevä 
tekeminen on elinehto. Tai kuten 
Ingvar Kamprad sen sanoi: “Most 
things still remain to be done. A glo-
rious future.”

Yritysrahoitusta tarjoavan Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski visioi, että rahoittajaosapuolelta vaadi-
taan entistä notkeampia toimintamalleja. 

Myös rahoitusalalle rakentuu tulevaisuudessa kehittyneempiä, kestävyyttä peräänkuuluttavia ekosysteemejä.

Maailma muuttuu nopeammin kuin 
koskaan aiemmin. Se näkyy tekno-
logian räjähdysmäisessä kehityk-
sessä, yhteiskunnan rakenteellisissa 
muutoksissa, kuten kaupungistu-
misessa, ja ympäristön haasteissa. 

Myyntijohtaja Joel Liski uskoo, 
että tulevaisuudessa palaamme 
malliin, jossa yhden alan osaaja 
keskittyy entistä enemmän omaan 
ydinosaamiseensa. Tämä kuiten-
kin vaatii sen, että jokainen toimija 
avaa vähän oviaan ja vähentää use-
aan asiaan kerralla keskittymistä.

Liski visioi edelleen, että myös 
rahoituksen alalle rakentuu tule-
vaisuudessa entistä kehittyneem-
piä, kestävyyttä peräänkuuluttavia 
ekosysteemejä. 

– Ikanon intresseissä rahoittaja-
na ei ole seurata passiivisesti sivus-
ta, kun maailma ympärillä muut-
tuu. On kaikkien osapuolten etu, 
että kokoonnumme saman pöydän 
ääreen kokonaisvaltaisesti liiketoi-
mintamalleja ja yhteistä tekemistä 
miettimään.

Suuria puheita rahoituksen edus-
tajalta? Liski tunnustaa kuitenkin 
tosiasiat alallaan.

– Ei ole salaisuus, että finanssi- 
ja pankkimaailma on perinteisesti 
konservatiivinen. Mutta meidän tu-
lee uudistua yhdessä. Tavoitteem-
me on lopulta kaikkien yhteinen. 
Tämän vuoksi ovet on pidettävä au-
ki ja vuoropuhelu käynnissä entis-
tä selkeämmin.

Uudet ekosysteemit nousevat 
yhteisen tavoitteen avulla 

Suomen Keräystuote Oy:n asiamies Merja Helanderin mukaan vuonna 2018 Suomessa kerät-
tiin kotikeräyspaperia 225 000 tonnia, joka vastaa 89 prosenttia paperinkulutuksestamme.

“

Suomessa painetaan ja tänne tuodaan paperituotteita, jotka pää-
tyvät koteihin postin mukana. Kun kuluttaja heittää ne luettuaan 
keräysastiaan, ne siirtyvät tuottajan vastuulle.
teksti aino tiirikkala  kuva eeva anundi

Tuottaja vastaa 
paperin kierrosta 

T uottajan velvollisuus on huoleh-
tia kustannuksellaan markkinoil-
le saattamiensa tuotteiden jäte-
huollosta, muistuttaa Suomen 

Keräystuote Oy:n asiamies Merja Helander.
Suomen Keräystuote on kestävää kulu-

tusta ja tuotantoa edistävä paperin tuotta-
jayhteisö, joka kierrättää keräyspaperin uu-
siopaperin raaka-aineeksi. 27 jäsenen yhtei-
söön kuuluu printtimediataloja ja paperin 
maahantuojia: kirjapainoja ja yrityksiä, jotka 
tuovat Suomeen omaa mainosmateriaaliaan 
tai lehtisiään. Kuitenkin Helanderin mukaan 
on olemassa pieniä tuot-
tajia, jotka eivät kaikki 
tunne velvollisuuksiaan. 

– Vastuuta ei aina hah-
moteta esimerkiksi sil-
loin, kun suomalaista pa-
peria toimitetaan vaikka-
pa Baltiaan lehtipainoon. 
Kun kyseiset lehdet pää-
tyvät Suomessa keräys-
astiaan, tuottajavastuu 
astuu voimaan.

Sama pätee myös leh-
tien välissä jaettaviin ul-
komaalaisten yritysten 
myyntikatalogeihin. Vastuu koskee pape-
rin maahantuojaa, jolla pitää olla tuottaja-
yhteisön kanssa sopimus paperin tuottaja-
vastuun hoitamisesta.

Lajittelu tuo säästöä 
Kun kuluttaja on heittänyt sanoma-, aika-
kauslehdet ja muut paperit keräysastiaan, 
tuotteen katsotaan poistuneen alkuperäi-
sestä käyttötarkoituksestaan. Paperi muut-
tuu tuottajan jätteeksi. Kuluttajalle keräys 
on maksutonta.

– Jätelain ideana on, että jokainen pys-
tyy viemään paperinsa veloituksetta alue-
keräysastioihin, joita Suomen Keräystuot-
teella on valtakunnallisesti noin 2600 kpl.

Omakotitaloasujien ja taloyhtiöiden kan-

nattaa lajitella kotikeräyspaperi erikseen 
myös siksi, että silloin sekajätettä kertyy 
vähemmän. Tämä tuo säästöä kotitalouk-
sien jätehuoltokustannuksiin.

Tuottaja on velvollinen järjestämään pa-
perilleen jätehuollon, joka sisältää myös val-
takunnallisen aluekeräysverkoston. Tehtävä 
olisi kohtuuton yksittäisille tuottajille, min-
kä vuoksi järjestämisvastuu on siirretty tuot-
tajayhteisölle. Tuottajayhteisön valtuutta-
mat yhteistyökumppanit, keräysliikkeet, 
hoitavat varsinaisen keräämisen. Voidak-
seen laillisesti kerätä tuottajavastuun alais-

ta materiaalia, keräysliik-
keellä on oltava sopimus 
tuottajayhteisön kanssa.

Paperilla on arvoa
– Kotikeräyspaperi on sa-
nomalehti-, pehmopape-
ri- ja eristevillateollisuu-
den raaka-ainetta. Sillä 
on markkina-arvo, eikä se 
ole terveydelle haitallista. 
Markkina-arvo on katta-
nut keräyksen ja paperin 
laitoskäsittelyn kustan-
nukset toistaiseksi. 

Tuottajayhteisön velvoitteet pohjaavat 
jätelakiin, ja yhteisön toimintaa valvoo Pir-
kanmaan ELY-Keskus.

– Jos tuottajayritys kieltäytyisi tekemäs-
tä yhteisön kanssa sopimusta, se voisi saa-
da laiminlyöntimaksun, jonka suuruus on 
yksi prosentti yrityksen koko edellisen tili-
kauden liikevaihdosta, eli enintään 500 000 
euroa ja vähintään 500 euroa.

Taloyhtiön velvollisuus puolestaan on 
solmia sopimus keräysastian tyhjentävän 
keräysliikkeen kanssa ja varmistaa, että ke-
räysliike on tehnyt sopimuksen tuottajayh-
teisön kanssa. Tuottajavastuun mukaises-
ti keräyksen pitää toimia kuuden kuukau-
den ajan, vaikka markkinoilla olisi vakava 
häiriö keräyspaperin vastaanottamisessa.

Jätelain idea on, 
että jokainen voi 
viedä paperinsa  
veloituksetta  
keräysastioihin. 

Rahtialusten kasvun ja kuljetus-
ten keskittämisen myötä Han-
gon Sataman vuotuinen rahti-
määrä on kasvanut kuudessa 

vuodessa 3,5 miljoonasta tonnista 6 mil-
joonaan tonniin. Hangon Sataman sa-
tamamestari Timo Sjöstenillä, teknise-
nä johtajana toimivalla Björn Peltosella 
sekä sähköautomaatio- ja turvallisuusvas-
taava Anders Henrikssonilla riittää työ- 
sarkaa.

– Puoliperävaunuissa kuljetetaan mo-
nenlaista rahtia päivittäistavaroista teolli-
suuden raaka-aineisiin ja varaosiin. Yksit-
täisiä merkittäviä tuoteryhmiä ovat metsä- 
ja terästeollisuuden tuotteet, henkilöautot 
sekä bulkkina kuljetettava antrasiitti. Suo-
meen tuotavista uusista henkilöautoista yli 
80 prosenttia kulkee Hangon kautta. Suo-
men eteläisimpänä satamana tarjoamme ly-
himmän meriyhteyden Keski-Eurooppaan, 
Sjösten kertoo.

Hangon Satama on investoinut ympäris-
töystävällisen infran rakentamiseen. Älyoh-
jattu led-valaistus hyödyntää aikaohjaus-
ta sekä hämärä- ja liiketunnistimia, jättei-
den kierrätystä on tehostettu ja osa sähkös-
tä tuotetaan itse. Satamalaituriin kiinnittyy 
yhä useammin kaasualus (LNG) tai rikkipe-
surilla päivitetty vanhempi merenkyntäjä.

– Viime keväänä asennutimme satama-
rakennuksen katolle 162 paneelin aurinko-
voimalan. Sen nimellisteho on 53 kWp:a. 
Voimala tuottaa noin 20 prosenttia raken-
nuksen vuotuisesta sähköntarpeesta, Hen-
riksson laskee.

Laajennus kierrättämällä
Hangon Sataman alueeseen on investoitu 
2000–2010-luvuilla merkittävästi. Muun 
muassa laitureita on muokattu suurem-
mille aluksille sopiviksi ja satama-alueen 
liikennejärjestelyjä sekä varastointikapa-
siteettia on parannettu.

– Länsisataman laajennus merelle päin 
on ollut merkittävin projektimme. Raken-
simme laiturin viereen paljon välivarastoin-
titilaa. Näin päästiin eroon rahdin edesta-
kaisesta kuljettamisesta. Nyt purku- ja las-
taus on tehokkaampaa ja työstä aiheutuvat 
päästöt huomattavasti pienemmät, Pelto-
nen summaa.

Länsisataman laaja rakennusprojekti on 
pyritty toteuttamaan mahdollisimman eko-
logisesti. Esimerkiksi sataman kantavissa 
rakenteissa on käytetty pelkästään kierrä-
tysmateriaaleja.

– Ensisijaisesti olemme käyttäneet sata-
ma-alueelta kaivettuja ja louhittuja maamas-
soja. Täydentävinä materiaaleina olemme 
käyttäneet lähialueen purkutyömailta saa-
tavia kierrätysmaa-aineksia, kuten betoni-, 
asfaltti- ja tiilimurskaa. Projekti suunnitel-
tiin niin, että maankuljetustarve pystyttiin 
minimoimaan, Peltonen kertoo.

Rahtikuljetusten deittipalvelu 
Viime keväänä Hangon Satama lanseerasi 
kehittämänsä ja rahoittamansa UnitSpotter 
-pilvipalvelun. Sen tavoitteena on tehostaa 
logistisia toimitusketjuja paitsi alueellisesti 
myös valtakunnallisesti.

– Kaikkien kuljetusliikkeiden ja rahdin- 
antajien käytettävissä oleva UnitSpotter on 
ikään kuin rahtikuljetusten deittipalvelu. 
Käyttäjät näkevät rahtien kuljetustarpeen 
sekä käytettävissä olevan kaluston alueit-
tain ja voivat sopia keskenään yhteistyös-
tä. Tavoitteenamme on, että kuljetuskalusto 
liikkuisi yhä harvemmin tyhjänä. Maantie-
kuljetusten päästöjä voitaisiin leikata jopa 
20 prosenttia, jos rekat eivät liikkuisi tien 
päällä tyhjinä. Pilvipalvelun avulla pyrim-
me vähentämään kuljetuksista syntyviä ko-
konaispäästöjä, Sjösten toteaa.

UnitSpotter toimii koko Suomessa. Pilvi-
palvelun piiriin on rekisteröitynyt jo 145 eri-
laista kuljetusalan yritystä. 

Hangon Sataman kautta kulkeva rahti on liki tuplaantunut viiden 
vuoden aikana. Vuonna 2019 sataman läpi kulki noin 6 miljoonaa 
tonnia tuotteita ja raaka-aineita. Satamainfran kehittämisessä ja 
rakentamisessa on panostettu ekologisuuteen.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva linda baarman

Hangon satama 
kasvaa ekologisesti

Hangon Sataman Anders Henriksson, Timo Sjösten ja Björn Peltonen kertovat, että sa-
tama on investoinut ympäristöystävälliseen infraan, kuten 162 paneelin aurinkovoima-
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Kustannukset 
kuriin älykkäällä 
latauksella   

S uomen autokanta sähköis-
tyy kiihtyvää tahtia. Täys-
sähköautojen ja ladatta-
vien hybridien osuus hen-

kilöautojen ensirekisteröinneis-
tä on kasvanut jo kolmen vuoden 
ajan, mutta vuoden 2019 lopulla 
kasvua tapahtui erityisen paljon. 
Täyssähköautoja ensirekisteröi-
tiin Traficomin tilastojen mukaan 
vuonna 2019 lähes 2000 kappalet-
ta ja pistokehybridejä noin 6000 
kappaletta. Kaiken kaikkiaan mui-
ta kuin bensiini- tai dieselkäyttöi-
siä henkilöautoja oli ensirekisteröi-
dyistä autoista vuonna 2019 jo lä-
hes kymmenen prosenttia.

Valtatie 30:n kiinteistöpäällikkö 
Erkko Mäenpää kertoo, että aja-
tus lataustolpista syntyi jo vuoden 
2017 keväällä, kun yli 800-paikkai-

sen parkkihallin 220 lämmitystolp-
papaikkaa oli tullut tiensä päähän. 
Samaan aikaan myös kiinteistössä 
vuokralla olevat yritykset toivoivat 
parkkihalliin lisää täyssähköautojen 
ja hybridien latausmahdollisuuk-
sia. Aiemmin parkkihallissa oli ol-
lut käytössä kuusi latauspaikkaa.  

Koska Valtatie 30 haluaa tarjo-
ta auton lämmityksen veloitukset-
ta osana vuokralaisten parkkihallin 
käyttöoikeutta, lämmitystolpista ai-
heutui kiinteistölle isot kustannuk-
set. Perinteiset lämmitystolpat ruk-
suttivat sähköä autoon aina, kun se 
oli kytkettynä tolppaan. 

– Tiesimme, että jotakin pitäisi 
tehdä. Kun parkkihallia lähdettiin 
laajentamaan 1000-paikkaiseksi, 
oli luontevaa tehdä tämä muutos-
työ samalla. Koska lämmitystolpat 

oli uusittava, aloimme selvittää, mi-
ten tolpista saataisiin lämmön lisäk-
si virtaa sähköautoihin. Haastatte-
limme muutamia toimijoita, mut-
ta yhteistyö ei lähtenyt sujumaan, 
Mäenpää toteaa.

Hidaslataus riittää 
Keväällä 2019 Mäenpää kuuli 
IGL-Technologiesin eTolpista sekä 
eParking-palvelusta. Ajatus etäoh-
jattavista, älykkäistä lämmitys- ja la-
taustolpista vaikutti lupaavalta, ja 
suunnittelutyö sai alkunsa. Alusta 
asti oli selvää, että tolppien uusimi-
sen pitäisi sujua helposti ja inves-
tointien olisi oltava järkeviä. 

– Nopeamman latauksen tolpat 
olisivat vaatineet kaapelointitöitä 
ja kokonaiskustannukset olisivat ol-
leet hurjat. Aloimme miettiä, mitä 

yritystemme työntekijät oikeastaan 
tarvitsevat. Ihmiset ovat täällä töis-
sä pääosin koko päivän. Jos auto sei-
soo paikallaan kahdeksan tuntia, 
monen hybridin akku ehtii latau-
tua hidaslatauspisteestä täyteen ja 
sähköautoonkin saa siinä ajassa lä-
hes 100 kilometriä ajomatkaa. 

IGL-Technologiesin latausratkai-
suista vastaava Antti Hiekkanen 

kertoo, että yhden puolinopean 
22 kW:n latauspisteen hinnalla saa 
kymmenen hidaslatauspistettä. 
Valtatie 30:n tilanteessa puolinopei-
ta latauspisteitä ei olisi ollut talou-
dellisesti järkevää asentaa kaikkiin 
yli 200 paikkaan. Jos taas latauspis-
teitä olisi tehty vähemmän, se olisi 
vaatinut autojen siirtelyä paikalta 
toiselle kesken työpäivän. 

– Sellaiseen ei kukaan käytännös-
sä ryhdy. Päädyimme kaksimalli-
järjestelmään, eli muutimme van-
hat lämmitystolpat IGL:n hidasla-
tauspisteiksi, ja lisäksi Tampereen 
Sähkölaitos asensi halliin 12 puo-
linopeaa latauspistettä, jotka ovat 
meidän käytössämme Lähisähkö 
Lataus -palveluna eli leasing-sopi-
muksella. Tämä oli meille loistava 
ratkaisu, Mäenpää toteaa.

Maltilliset kustannukset
Latausratkaisut pitäisi Hiekkasen 
mukaan suunnitella aina asiakkai-
den tarpeiden mukaan. Yritykset ja 
taloyhtiöt tarvitsevat harvoin no-
peaa latausta samaan tapaan kuin 
huoltoasemat tai kauppakeskukset. 
Valtio kuitenkin kannustaa yrityk-
siä nopeampiin latausvaihtoehtoi-
hin tarjoamalla niihin energiain-
vestointitukea. Taloyhtiöt saavat 
ARA:lta, eli Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskukselta, tukea myös 
hidaslatauspisteisiin. 

Valtion tukimuoto kannustaa 
yrityksiä tarpeettoman nopeisiin 
latausratkaisuihin. Hiekkanen toi-
voo, että tähän tulisi muutoksia 
tulevaisuudessa, ja  ettei medias-
sa turhaan paisuteltaisi sähköau-
toilun ja latauksen kustannuksia. 

– Kustannukset esitetään usein 
kalleimman vaihtoehdon mukaan. 
Jos taloyhtiö haluaa latauspisteet 
vanhojen lämpötolppien paikalle, 
se ei ole järjetön kustannus. Kaape-
lointitöitä ei tarvita ja hidaslataus-
tolpat ovat edullisia. Hintaa tulee 
noin 250-300 euroa per autopaikka. 

Kun eTolpat lisäksi mittaavat säh-
könkulutuksen asiakaskohtaisesti, 
kukaan ei lataa autoaan kiinteistön 
laskuun. Älykkäiden tolppien an-
siosta kulut kohdentuvat oikein. 

Ekomoodilla säästöjä
Hidaslatauspisteet asennettiin Val-
tatie 30:ssa vanhojen lämmitystolp-

pien tilalle. Kustannukset olivat 
noin 250-300 euroa per autopaik-
ka, eli yhteensä noin 50 000 euroa. 
Kun muutostyöt saatiin valmiiksi, 
käyttöä oli saman tien tasaisesti ja 
latausmahdollisuus otettiin ilolla 
vastaan.

– Paikkoja on riittänyt mukavasti, 
sekä hitaita että puolinopeita, mut-
ta käyttöaste on korkea. Alkuun ih-
miset ajoivat puolinopeille tolpille 
useammin, mutta nyt he ovat siirty-
neet hitaisiin. Parin sentin hintaero 
kilowattitunnilta vaikuttaa yllättä-
vän paljon ihmisten valintoihin.

Valtatie 30 tarjoaa edelleen hal-
lin käyttäjille autojen lämmityk-
sen, mutta lataussähkö maksaa. 
Kun työntekijä ajaa autonsa park-
kihalliin eTolppa-paikalle, hän va-
litsee eParking-sovelluksesta, käyt-
tääkö sähköä auton lämmitykseen 
vai lataukseen. Käytetyt kilowatti-
tunnit mitataan käyttäjäkohtaises-
ti, joten jos työntekijä haluaa ladata 
autoa, sovellus laskuttaa käyttäjää 
kulutuksen mukaan. 

Jos sähköä tarvitsee vain läm-
mitykseen, valitaan sovelluksesta 
lämmitysmoodi ja syötetään tieto 
työpäivän päättymisajasta. eTolp-
pa aloittaa lämmityksen automaatti-
sesti ulkoilman lämpötilan mukaan. 
Yli viiden asteen lämpötilassa au-
toa ei lämmitetä ollenkaan ja alle 
viiden asteen lämpötilassa tolppa 
säätää lämmitysaikaa automaatti-
sesti tarvittavan määrän. Mitä kyl-
mempää on, sitä pidempään autoa 
lämmitetään. 

– Ekomoodin vuoksi meidän on 
vaikea laskea tarkasti eTolppien to-
dellista takaisinmaksuaikaa. Auto-
jen veloituksettomasta lämmityk-
sestä aiheutui meille aiemmin isot 
kustannukset. Kun sähköä käyte-
tään nyt vain tarpeen mukaan ja 
lataaminen on maksullista, kassa-
virtamme on positiivinen, vaikka 
maksamme IGL:lle kokonaisuuden 
hallinnoinnista,  Mäenpää kertoo. 

Kivuton muutostyö
Mäenpää kehuu laitteiden ja sovel-
lusten toimivuuden lisäksi mutka-
tonta yhteistyötä IGL-Technologie-
sin väen kanssa. 

– Sovelluksen pohjaa on kehitet-
ty sen mukaan, mitä me tarvitsem-
me. Esimerkiksi lämmityssähköjen 

tarjoaminen veloituksetta hallin 
käyttäjille vaati lisäkehitystä. Ide-
aa ei torpattu, vaan lähdettiin miet-
timään toteutusta ja laitettiin ku-
lut puoliksi.  

– Se on meillä normaali käytäntö. 
Teemme mielellämme kehitystyötä 
parantaaksemme käyttäjäkokemus-
ta. Jos asiakas tarvitsee ominaisuu-
den, jota meillä ei vielä ole tarjota, 
kehitämme sen, mikäli siitä voisi ol-
la jatkossa hyötyä muutenkin, Hiek-
kanen kertoo.

Valtatie 30:n kohdalla sekä park-
kihallin käyttäjien että kiinteistö-
päällikön toiveet toteutuivat lopul-
ta kaikin tavoin. Vaikka latauspis-
teet olivat odotettu juttu ja niistä 
oli tiedotettu hallin käyttäjille jo ke-
väästä 2019 lähtien, Mäenpää yllät-
tyi uuden systeemin omaksumisen 
kivuttomuudesta. 

– Meitä on täällä pienen kylän 
verran ihmisiä. On tavallista, et-
tä uudistusten kanssa tulee jota-
kin pulmaa. eTolppien kanssa ei 
ole ongelmia ollut. Myös kiinteis-
töpäällikön näkökulmasta kaikki 
on toiminut hienosti ja pysyn hel-
posti kärryillä lataustolppien käyt-
töasteesta ja sähkön kulutuksesta, 
Mäenpää summaa.

IGL:n latausratkaisuista vastaava Antti Hiekkanen sekä Valtatie 30:n kiinteistöpäällikkö 
Erkko Mäenpää kertovat tolppien uusimisen sujuneen ongelmitta. 

Tamperelaisen yrityskiinteistö Valtatie 30:n parkkihallissa voi ladata sähköautoa 
IGL-Technologiesin eTolpista. Yli kahdensadan lämmitystolppapaikan muutos-
työ älykkäiksi hidaslatauspisteiksi sujui helposti ja järkevillä kustannuksilla.  

teksti marjaana tunturi  kuva eino ansio 

Älykästä 
pysäköintiä 
n eTolppa on mobiiliso-
velluksen avulla ohjattava 
lämmitys- ja lataustolppa. 

n  Sovellus mittaa auto-
maattisesti käyttäjän säh-
könkulutuksen, ja eko- 
moodi lämmittää autoa 
vain tarvittaessa. 

n eParking auttaa yrityksiä 
ja taloyhtiöitä organisoi-
maan parkkialueen pysä-
köinnin ja sähköautojen  
latauksen sekä digitalisoi-
maan pysäköintiluvat.

n  Palvelu räätälöidään aina 
asiakkaan tarpeen mukaan.  

eParking-sovel-
luksen avulla voi 
valita, käyttääkö 
eTolppaa auton 
lataukseen vai 
lämmitykseen. 

“
eTolppa aloittaa 
lämmityksen 
automaattisesti 
ulkolämpötilan 
mukaan. 
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UFF:n myymälänhoitaja Taimi Kaljula asettelee myymälävalikoimaa esille säätiön  
Bulevardilla sijaitsevassa myymälässä.

“

Suomalaiset lahjoittavat vuosittain 15 miljoonaa kiloa käyttö- 
kelpoisia tekstiilejä UFF:n vaatekeräykseen. Yleishyödyllisen 
säätiön tavoitteena on toimia kierrätyspalvelun kautta ilmaston 
ja globaalikehityksen hyväksi.
teksti pekka säilä  kuva joona raevuori 

Lahjoitus kiertää  
uudelle omistajalle  

Lahjoitettujen vaatteiden resurssi-
hukan minimoiminen on UFF:n toi-
minnan ytimessä. Myyntiin pääty-
vien vaatteiden uudelleenkäyttöas-

te onkin 96 prosenttia. Tehokkaan kierrätyk-
sen ansiosta vain alle 4 prosenttia kerätyis-
tä vaatteista päätyy energiahyödynnykseen 
jätteenpolttolaitoksille. UFF:n keräyspisteitä 
löytyy yli 1500 lähes 300 kunnan alueella.

– Kun UFF:n keräyspisteeseen tai myy-
mälään lahjoittaa vaatteita, kannattaa va-
lita sellaisia, jotka voisi lahjoittaa vaikkapa 
ystävälleen. Näin voi varmistua siitä, että 
vaatteiden uudelleenkäytön potentiaali on 
korkein mahdollinen, toteaa UFF:n vaateke- 
räyspäällikkö Jari Töyrynen.

UFF on kotimainen työnantaja, jonka ke- 
räämiä ja lajittelemia kierrätysvaatteita voi 
ostaa säätiön 20 myymälästä Etelä-Suomes-
sa. Vaatteet ohjataan uudelleenkäyttöön ku-
luttajille joko myymälöiden kautta tai tuk-
kuerissä, joiden avulla kerätään varoja myös 
paikallisesti kehitysmaissa. Vaatemyynnin 
tuotoilla ylläpidetään kotimaan kierrätyspal-
velua ja rahoitetaan vuosittain noin 30 glo-
baalikehityshanketta Afrikassa ja Aasiassa.  

Lahjoittaja arvostaa helppoutta
UFF:n keräyslaatikkoon käyttökelpoisia 
vaatteita lahjoittava edistää EU:n kiertota-
loustavoitteita konkreettisesti. Ehjiä vaattei-
ta ei joudu hukkaan, vaan ne käytetään sel-
laisenaan uudelleen. Tämä on ympäristön 
kannalta paras vaihtoehto. Rikkinäiset ja py-
syvästi likaiset vaatteet tulisi sijoittaa niille 
tarkoitettuun keräykseen tai sekajätteeseen.

– Vaatelahjoittajatutkimuksen mukaan 
lahjoituksen tekemisen kannalta kaikkein 
tärkeimmäksi koettiin se, että vaatelahjoi-
tuksen tekeminen on helppoa  ja että kerää-
vä taho on luotettava ja yleishyödyllinen. 
Lahjoituksen tekemisen kannalta koettiin 
myös erittäin tärkeäksi, että vaatteet käy-
tetään uudelleen sellaisenaan ja mahdolli-
simman tehokkaasti.

Lisääntynyt ympäristötietoisuus onkin 
laittanut monet  miettimään kulutuskäyttäy-
tymistä ja kierrätettyjen tuotteiden hyödyn-
tämistä myös vaatehankintojen yhteydessä. 
Vaateostoksia pohtiessa on hyvä muistaa, 
että yhden puuvillaisen t-paidan tuottami-
nen kuluttaa 2800 litraa vettä, 500 grammaa 
torjunta-aineita ja aiheuttaa seitsemän ki-
loa hiilidioksidipäästöjä. Yhden farkkupa-
rin tuottamisesta syntyy puolestaan 25 kiloa 
jätettä. Käytetyn vaatteen kierrättäminen 
ja ostaminen ovat siis todella konkreettisia 
ekotekoja, ja UFF:n asiakkaat toimivat sa-
malla myös globaalin yhteiskunnan hyväksi.

UFF:n kierrätyspalvelun avulla kotita- 
loudet ja yritykset voivat kierrättää tarpeet-
tomat vaatteet, jalkineet ja tekstiilit. Tekstii-
lien elinkaaren jatkuminen alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessaan kuluttaa vähemmän 
luonnonvaroja ja hillitsee ilmastonmuutos-
ta. Säätiö on sitoutunut toiminnassaan jatku-
vaan parantamiseen ja sosiaalisen pääoman 
rakentamiseen niin, että toiminnalla saadaan 
aikaan paikallista ja globaalia kehitystä.

Lahtelaisen Nirafon Oy:n projekti-in-
sinööri Tero Salokuusen mukaan 
energia- ja prosessiteollisuuden 
yleisesti käyttämät höyrynuohous-

järjestelmät ovat ongelmissa, kun energian-
tuotannossa aletaan lisätä uusiutuvien, bio-
pohjaisten polttoaineiden käyttöä. Puun ja 
puupohjaisten polttoaineiden synnyttämä 
takertuva tuhka muodostaa nopeasti eristä-
vän kerroksen lämmönsiirtopinnoille. Höy-
rynuohouksen tavanomainen toistoväli ei 
riitä pitämään kattilajär-
jestelmää puhtaana. 

– Ääninuohouksen 
käyttökustannukset ja 
energiankulutus ovat 
selvästi pienemmät kuin 
höyrynuohouksessa. Sik-
si nuohous voidaan tois-
taa useammin. Kattilan 
pysyessä puhtaampana 
lämmönsiirto tehostuu 
ja polttoaineesta saata-
va hyötysuhde paranee. 
Energiaa ei mene huk-
kaan myöskään nuohoushöyrynä. Yritys 
voi saada energiatukea siirtyessään höy-
rynuohouksesta ääninuohoukseen, Salo-
kuusi kertoo.

Vedetön ääninuohous ei myöskään ai-
heuta eroosiota, korroosiota tai mekaa-
nista rasitusta kattilajärjestelmään kuten 
höyrynuohous. Tämä vähentää oleellises-
ti kattilan huollon tarvetta ja pidentää sen 
käyttöikää.

Soveltuu kaikkiin voimalaitoksiin
Ääninuohouksessa kattilajärjestelmän sa-
vukanavan seinään kiinnitetyt puhdistus-
laitteet tuottavat ääniaaltoja, jotka saavat 
lämmönsiirtopinnoille kiinnittyneet tuh-
ka-, kuona- ja nokipartikkelit värähtele-
mään ja irtoamaan. Ääninuohouksella pi-
detään SCR-reaktorin katalyyttikennostot 
puhtaina ja voidaan tehostaa letkusuodat-
timien toimintaa. Nuohous toteutetaan au-

tomatisoidusti kattilan ollessa ajossa. Nuo-
hous on tarpeen vaatiessa toistettavissa esi-
merkiksi parin minuutin välein.

Nirafonin paineilmalla toimivat ääninuo-
hoimet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila 
on alhaisempi ja joihin kertyy kuivaa sekä 
irtonaista tuhkaa. Kohteissa, joissa lämpö-
tila on suurempi ja nuohottavana on osit-
tain sulaa tuhkaa, käytetään Nirafonin ke-
hittämää NCSD-kaasupulssinuohointa. Se 
pystyy tuottamaan yli 170 desibelin äänen-

paineen polttamalla pie-
niä määriä kaasua. 

– Tuotteillamme voi-
daan kattaa kaikkien 
kattilajärjestelmien nuo-
houstarve. Olemme to-
teuttaneet ääninuohous-
järjestelmiä yhden me-
gawatin voimaloista ai-
na yli 1000 megawatin 
voimaloihin. Ääninuo-
houksella saavutetaan sa-
manlaiset hyödyt laitok-
sen koosta riippumatta. 

Ainoana ääninuohointoimittajana pystym-
me valmistamaan nuohousratkaisuja sovel-
luksiin, joiden lämpötila nousee jopa 1500 
celciusasteeseen.

Räätälöidysti asiakastarpeeseen
Salokuusi kertoo ääninuohousjärjestelmän 
olevan hankintahinnaltaan samaa tasoa tai 
hieman halvempi kuin höyrynuohousjärjes-
telmä. Ääninuohousjärjestelmän asennus-
kustannukset ovat kuitenkin huomattavas-
ti edullisemmat. Ääninuohoimilla voidaan 
toteuttaa kohteen nuohous kokonaisuudes-
saan tai täydentää vaivattomasti olemassa 
olevaa nuohousjärjestelmää.

Vuonna 1986 perustettu Nirafon Oy suun-
nittelee, valmistaa ja asentaa asiakastarpee-
seen räätälöityjä akustisia nuohousjärjes-
telmiä ja -laitteita. Järjestelmät ovat pitkä-
ikäisiä ja niihin on saatavissa huoltopalve-
lu sekä varaosia. 

Nirafon Oy:n ympäristöystävällinen ja käyttökuluja pienentävä 
ääninuohousjärjestelmä on täsmäratkaisu uusiutuvan energian 
käyttöön siirtyville prosessi- ja energiateollisuuden yrityksille. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuva lasse lehto

Ääninuohous pitää 
kattilan puhtaana

Nirafon Oy:n projekti-insinööri Tero Salokuusi kertoo, että ääninuohouksen käyttökus-
tannukset ja energiankulutus ovat selvästi pienemmät kuin höyrynuohouksessa.

Ääninuohous  
vähentää kattilan 
huollontarvetta 
ja pidentää sen 
käyttöikää.

 n UFF saavuttaa jopa 96,5 pro-
sentin uudelleenkäyttöasteen lah-
jotetuille vaatteille.

n Puuvillaisen t-paidan valmis-
tukseen kuluu 2800 litraa vettä ja 
500 grammaa torjunta-aineita.

n Yhden farkkuparin tuottamisen 
seurauksena syntyy puolestaan jopa 
25 kiloa jätettä.

Vaatekierrätys 
kannattaa  

Kolmen yrityksen yhteis-
työ kivivillan kierrättä- 
miseksi on uusi avaus  
rakennusalalla. Paroc, 
Lassila & Tikanoja ja  
Eko-Expert kehittivät 
toimintamallin, jonka 
avulla säästetään niin  
rahaa kuin ympäristöä. 

teksti marja hakola 
kuvat paroc 

L uonnonkivestä tehtyä ki-
vivillaa käytetään raken-
tamisessa eristemateriaa-
lina. Villoitustyössä syn-

tyy leikkuuhukkaa, jonka päätymi-
nen kaatopaikalle kuormittaa ym-
päristöä ja aiheuttaa yrityksille kus-
tannuksia jätemaksujen muodossa. 

– Uuden Rewool-kierrätysjärjes-
telmän avulla ylimääräinen kivivilla 
ei päädy enää sekajätteeseen vaan 
se kerätään talteen jo paikan päällä, 
työmaalla tai teollisuuslaitoksessa. 
Sen jälkeen hukkavilla kuljetetaan 
Eko-Expertille, joka jatkojalostaa 
hukkapaloista puhdasta puhallus-

Mineraalivillan kierrätykseen erikoistunut Eko-Expert valmistaa kivivillan hukkapaloista rakennusten eristyksissä käytettävää puhallusvillaa.

villaa uusiokäyttöön, kuvailee Pa-
roc Oy:n projektipäällikkö Susanna 
Tykkä-Vedder.

Paroc valmistaa kivivillasta eris-
teratkaisuja muun muassa uudis- 
ja korjausrakentamiseen. Asiakkaat 
ovat Tykkä-Vedderin mukaan ko-
vasti toivoneet toimivaa kierrätys-
järjestelmää kivivillalle.

– Olemme toki aikaisemminkin 
tarjonneet mahdollisuuksia hukka-
villan kierrättämiseksi, mutta nyt 
solmitun yhteistyösopimuksen an-
siosta kierrätysmallista on saatu te-
hokkaampi ja ympäristöystävälli-
sempi. Etsimme sopivia kumppa-
neita kierrätysketjun kehittämisek-
si, ja sitten löytyi oikea dream team.

Yksinkertainen  järjestelmä
Parocin toimiessa kampanjan pro-
moottorina on yhteistyökumppa-
neilla käytännönläheisemmät teh-
tävät: L&T hoitaa hukkavillan ke-
räilyn ja kuljetuksen, mineraali-
villan kierrättämiseen erikoistu-
nut Eko-Expert hyödyntää kerä-
tyn materiaalin. 

– Kun rakennusyritys haluaa 
työmaalleen villankierrätyksen, se 
järjestyy yhdellä puhelinsoitolla. 
L&T:llä on valmis palveluverkos-
to ja välineet: asiakas voi ostaa tai 
vuokrata L&T:n valikoimista kier-

rättämiseen soveltuvat säkit, astiat, 
puristimet tai paalaimet.

Suunnitelma kierrätyksen jär-
jestämiseksi tehdään yksilöllisesti. 
L&T käy paikan päällä tutustumas-
sa työmaan olosuhteisiin. Varsinkin 
pääkaupunkiseudun työmailla on 
tilaa rajallisesti, ja siksi jätehuolto 
vaatii huolellista suunnittelua.

Teollinen asiakas, esimerkiksi 
betonielementtien valmistaja, voi 
olla suoraan yhteydessä Eko-Exper-

tiin, joka toimittaa tarvittavat ke-
räysvälineet. Vaihtoehtoisesti asia- 
kas voi itse toimittaa hukkavillan 
Eko-Expertin toimipisteeseen. 

– Rewool-järjestelmän avulla 
kierrätystä voidaan helposti toteut-
taa nyt lähes koko Suomen alueel-
la, Tykkä-Vedder iloitsee.

Kaikki hyötyvät 
Villan kierrätys on Tykkä-Vedderin 
mukaan todellinen win-win-win-ti-

lanne: rakentajien jätekulut laske-
vat, kun kalliin sekajätteen määrä 
vähenee. Kierrätysaste nousee koko 
rakennusalalla, ja eristeenä käytet-
tävän puhallusvillan valmistukseen 
saadaan puhdasta raaka-ainetta. 

– Asiakkaamme voivat minimoi-
da leikkuuhukkaa myös valitsemal-
la oikeankokoiset tuotteet. Jo muu-
taman prosentin hukan karsimi-
nen näkyy kustannussäästöinä ja 
resurssitehokkuutena. Ja kun leik-
kuuhukka kierrätetään, kivivillan 
hyödyntämisaste lämmöneristee-
nä on sata prosenttia.

Uuden kierrätyspalvelun raken-
tamista ohjasi Parocin vapaaehtoi-
nen tuottajavastuu sekä halu olla 
osana rakentamassa kestävää tu-
levaisuutta. Myös kiristyvä lain-
säädäntö vauhditti uuden palvelu-
mallin rakentamista. 

– EU:n jätedirektiivin mukaan 
jäsenmaiden on kierrätettävä vä-
hintään 70 prosenttia rakennus- ja 
purkujätteistä materiaalina vuon-
na 2020. Rewool-palvelumme an-
siosta yritysten on helpompi täyt-
tää nämä velvoitteet, Tykkä-Vedder 
kannustaa.

Parocin tärkeänä tavoitteena on 
energia- ja resurssitehokkuuden pa-
rantaminen tarjoamalla vastuullisia 
tuote- ja palveluratkaisuja.

Kivivilla kiertää yhteistyöllä 

Betsetin elementtitehtaalla kivivillan leikkuuhukkaa syntyy muutama 
prosentti, ja se kaikki kierrätetään. 
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Centria-ammattikorkea-
koulu on vahva teknolo-
giainnovaatioiden kehit-
täjä. Käynnissä on pari-
kymmentä ympäristö-
kysymyksiin keskittyvää 
hankekokonaisuutta. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuvat centria

Centriassa on tällä hetkel-
lä käynnissä lukuisia vä-
hähiilisyyteen ja ympä-
ristökysymyksiin keskit-

tyviä hankekokonaisuuksia. Hy-
viä esimerkkejä näistä hankkeista 
sekä Centrian ekologisesta innova-
tiivisuudesta ovat EVAKOT-, LECo- 
ja Vaste-hankkeet. EVAKOT-hanke 
tutkii aurinkoenergian ympärivuo-
tista varastointia ja energiavaras-
tojen hyödyntämistä kiinteistöjen 
lisäenergian lähteinä. Tavoitteena 

on tuottaa aurinkoenergian varas-
toinnissa ja käytön optimoinnis-
sa tarvittavaa uutta osaamista. Sa-
malla luodaan julkisten ja yksityis-
ten toimijoiden tarpeita palveleva 
aurinkoenergian varastoinnin tut-
kimus- ja oppimisympäristö Kes-
ki-Pohjanmaalle.

– Hankeidea tuli paikalliselta 
yrittäjältä, joka halusi kehittää au-
rinkolämmitysjärjestelmiä ja -kom-
ponentteja sekä energian maavaras-
tointia. Hankkeen esikuvana on 52 

rakennuksesta koostuva kanada-
lainen Drake Landing Solar Com-
munity, jonka vuotuisesta lämmi-
tystarpeesta 90 prosenttia toteu-
tetaan aurinkoenergialla. Hyödyn-
nämme alan uusinta teknologiaa, 
jotta maavarastoinnin kustannuk-
sia voidaan laskea ja tehokkuutta 
parantaa, Centrian TKI-asiantunti-
ja Pekka Erkkilä kertoo. 

Hankekonsortiossa ovat Centri-
an lisäksi mukana geologian tutki-
muskeskus, Heliostorage, Kokko-

lan Energia sekä lähdevesivalmis-
taja Finn Spring, jonka tontille To-
holammin Sykäräisiin rakennettiin 
hankkeen pilottikohde.

– Toteutimme halkaisijaltaan 
20-metrisen, sylinterinmuotoisen 
maavaraston, johon varastoidaan 
aurinkokeräimiltä saatavaa läm-
pöä ja Finn Springin prosessin huk-
kalämpöä. Testaamme pilotissa uu-
sia teknologioita, kuten kehittynei-
tä aurinkokeräimiä ja digiohjattuja 
venttiiliratkaisuja. Prosessin tehok-
kuus perustuu muun muassa veden 
lämpötilan mukaiseen osastointiin. 
Projektissa tutkitaan myös, miten 
maavarastointia voi hyödyntää suu-
remmassa mittakaavassa kaukoläm-
pöverkoissa.

Omavaraista energiahuoltoa
Centrian koordinoima kansainvä-
linen LECo-hanke kehittää uusiu-
tuvaan energiaan pohjautuvia rat-
kaisuja harvaanasuttujen alueiden 
pienikokoisten yhteisöjen omava-
raiseen energiahuoltoon. Centri-
an TKI-koordinaattorina toimivan  
Heidi Kanala-Salmisen mukaan 
hanke pyrkii myös lisäämään tie-
toisuutta paikallisen energiaoma-
varaisuuden mahdollisuuksista, ta-
loudellisista hyödyistä ja energiate-
hokkuudesta. 

LEColla on pienistä osuuskun-
nista ja kunnista muodostuvat pi-
lottikohteet Suomen lisäksi Ruot-
sissa, Norjassa ja Irlannissa. Nämä 
toimivat esimerkkikohteina uu-
siutuvien energiamuotojen, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, maata-
louden sivutuotteista saatavan 
energian sekä metsäbiomassojen 
hyödyntämisessä. Hankkeen ta-
voitteena on edistää paikallisten 
energiayhteisöjen toimintaa ja 
edesauttaa uusien yhteisöjen muo-
dostumista.

– Kymmenestä pilottikohtees-
ta saamiemme tietojen pohjalta 
olemme toteuttaneet oppaita, ra-
hoitusselvityksiä ja liiketoiminta-
suunnitelmia, joita paikalliset ener-
giayhteisöt voivat jatkossa vapaasti 
hyödyntää. Yksi piloteistamme on 
Lohtajan Energiaosuuskunta, jonka 
omistama ja ylläpitämä hakeläm-
pölaitos tuottaa lämpöä lähialueen 
kiinteistöille korvaten noin 80 000 
litraa kevyttä polttoöljyä vuodessa, 
Kanala-Salminen kertoo.

Centria-ammattikorkeakoulussa kehitetään ekologisia teknologiahankkeita. Hankekokonaisuuksissa tutkitaan muun muassa aurinkoenergian ympäri-
vuotista varastointia, pienikokoisten yhteisöjen omavaraista energiantuotantoa sekä kuljetusten energia- ja kustannustehokkuutta.

Ilmastoystävällisiä  
teknologiaratkaisuja

Centrian Vaste-hankkeen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä sekä pakettien kuljetuskustannuksia.

CENTRIAN TKI-asiantuntijana toi-
miva Leena Toivanen kertoo, et-
tä Vaste-hankkeessa on luotu di-
gitaalinen palvelualusta, joka yh-
distää kuljetusyritykset sekä kul-
jetuspalveluja tarvitsevat yritykset 
ja yksityishenkilöt. Hankkeessa on 
pureuduttu erityisesti pakettikul-
jetusten tehostamiseen. 

– Vaste-alustaa voivat hyö-
dyntää kaikki Keski-Pohjanmaan 
alueen kuljetusyritykset ja pa-
kettiliikenteen asiakkaat. Paketit 
noudetaan älykkäistä automaateis-
ta tai suoraan asiakkaalta. Alusta 
välittää tiedon toimitettavasta pa-
ketista palveluntarjoajille. Paketin 

toimittaa se kuljettaja, jonka reitin 
varrella paketin noutopiste ja mää-
ränpää sijaitsevat.

Alustan ansiosta turha ajaminen 
vähenee, joten liikenteen päästöt 
ja pakettien kuljetuskustannuk-
set laskevat. Lisäksi säästyy ai-
kaa. Toivanen arvioi, että alustan 
avulla Keski-Pohjanmaan paketti-
kuljetusten kustannukset laskevat 
jopa 60 prosenttia. Vuosittain voi-
daan säästää 71 000 polttoainelit-
raa ja vähentää hiilidioksidipäästö-
jä noin 200 tonnilla. Jos hankkeelle 
saadaan jatkorahoitus, alustaa py-
ritään ottamaan käyttöön laajemal-
la alueella. 

Paketit tehokkaammin ja  
päästöttömämmin perille  

Loudspring on pörssi- 
listattu sijoitusyhtiö, jon-
ka salkussa on kymmen-
kunta ympäristöalan 
kasvuyritystä. Sijoittajan 
näkökulmasta osake  
tarjoaa mahdollisuuden  
sijoittaa hajautetusti  
useaan kasvuyhtiöön. 

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori

Loudspringin toimisto Hel-
singin Kampissa on sekoi-
tus tavallista toimistoa ja 
yrityshautomoa. Tiloissa 

sijaitsee myös muutaman Loud- 
springin salkkuun kuuluvan yrityk-
sen toimitilat – ainakin siihen as-
ti, kunnes yritys kasvaa niistä ulos, 
kertoo sijoitusyhtiön toimitusjoh-
taja Jarkko Joki-Tokola. 

Loudspringin ydinsijoituksiin 
kuuluvat voimalaitosten hyötysuh-
detta parantava Eagle Filters, ruo-

Helsingin pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman ja Loudspringin toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola uskovat, että sijoittajien kiinnostus ilmastoteknologiaan lisääntyy tulevaisuudessa. 

kahävikkiä vähentävä alustayritys 
ResQ Club, rakennusten energiate-
hokkuutta kehittävä ohjelmistoyri-
tys Nuuka sekä teollisuuden vesien 
kierrätysteknologiaa toimittava 
Sofi Filtration. Lisäksi salkussa on 
Ruotsissakin listattu ohjelmistoyri-
tys Enersize, joka parantaa teollis-
ten prosessien resurssitehokkuut-
ta. Suurin yksittäinen omistus on 
Eagle Filtersissa, josta Loudspring 
omistaa 80 prosenttia. Kaikkiaan 
portfoliossa on kymmenen ympä-
ristöalan kasvuyritystä. 

Rahoitusta listautumalla
Loudspring raportoi yritystensä 
kehittämien teknologioiden avul-
la säästyneistä hiilidioksidipääs-
töistä ja vedenkulutuksesta katta-
vasti. Tämä on sijoittajille tärkeää, 
sillä moni ympäristöalan kasvuyri-
tyksistä kiinnostunut sijoittaja toi-
voo sijoitukseltaan tuoton lisäksi 
myös vaikuttavuutta. 

– Vaikuttavuuden edellytyksiä 
ovat skaalautuva teknologia, kan-
nattavuus ja kasvu. Kun nämä to-
teutuvat, sijoittajalla on mahdolli-
suus kasvattaa yhtiöitä, joiden vah-

vistuessa kasvavat niin taloudelli-
set tuotot kuin positiiviset ympä-
ristövaikutuksetkin, Joki-Tokola 
kuvaa. 

Suomessa ei ole monta listau-
tunutta sijoitusyritystä, mutta esi-
merkiksi Ruotsista vastaavia esi-
merkkejä löytyy. Helsingin pörs-
sissä Loudspring on listattu Nasdaq 
First North -markkinapaikalle. First 
North on maailmallakin ainutlaatui-
nen, sillä pohjoismaissa on listattu 
myös hyvin aikaisen vaiheen yhtiöi- 
tä. Suomen First North -listalla on 
jo 32 yritystä, kertoo Helsingin pörs-
sin toimitusjohtaja Henrik Husman.

– Nasdaq First North -kasvu-
markkina on noussut johtavak-
si markkinapaikaksi Euroopassa. 
Listautumisen kautta innovatii-
viset kasvuyhtiöt voivat hankkia 
oman pääoman ehtoista rahoitus-
ta. Loudspring on hieno esimerk-
ki cleantech-yhtiöihin sijoittavasta, 
positiivisen ympäristövaikutuksen 
yhtiöstä, Husman sanoo. 

Osaksi hajautettua salkkua
Loudspring sopii Joki-Tokolan mu-
kaan osaksi hajautettua sijoitus-

salkkua, varsinkin sijoittajille, joi-
ta kiinnostaa mahdollisuus vaikut-
taa ympäristöön. Hän kehottaa si-
joittajia vertailemaan listattuja si-
joitusyhtiöitä ja suoria sijoituksia 
startup-yhtiöihin. Pörssiosakkeisiin 
pääsee kiinni milloin tahansa pie-
nemmällä pääomalla, ja niistä voi 
myös irtautua vapaammin. Sijoit-
tamista ympäristöteknologiaan voi 
ajatella myös hiilijalanjäljen kom-
pensaationa. 

Kärsivällisyyttä sijoittajalta kui-
tenkin vaaditaan, sillä Loudspringin 
salkussa olevista yrityksistä moni 
on vielä kasvun alkuvaiheessa. Jo-
ki-Tokola sanoo, että ydinyhtiön on 
tarkoitus saada kassavirtapositiivi-
siksi mahdollisimman pian. 

Tuloksella vaikuttamista
Joki-Tokolan mukaan kaikkialla 
maailmassa vain joka kymmenes 
startup-yhtiö tuo sijoittajalle sen 
verran voittoa, että se kattaa mui-
hin yhdeksään yhtiöön sijoitettujen 
varojen tappiot. Hänen mukaansa 
Loudspring tekee kuitenkin paljon 
työtä valitakseen parhaat yritykset 
omistukseensa, ja useat yhtiöt ovat 

jo päässeet hyvään kasvuun. 
Listautumisen myötä Loud- 

spring on saanut julkisuutta, ja 
pörssiyhtiönä sen toiminta on 
pääomarahastoja avoimempaa. 
Joki-Tokolan mukaan parantami-
sen varaa on edelleen siinä, kuin-
ka paljon Loudspring kertoo ulos-
päin omasta ja salkkuyhtiöidensä 
liiketoiminnasta.

Loudspringin salkussa on ol-
lut eri aikoina paremmin ja huo-
nommin menestyneitä yrityksiä ja 
myös osakekurssi on ollut volatiili. 
Joki-Tokola uskoo, että sijoittajien 
kiinnostus yritykseen lisääntyy il-
mastoteknologian merkityksen 
kasvaessa, vaikka kasvuyhtiöihin 
sijoittamiseen aina liittyykin suu-
ria riskejä. Hän kertoo miettineensä 
paljon yrityksen identiteettiä ja ta-
voitteita aloittaessaan toimitusjoh-
tajana puolisen vuotta sitten. 

– On äärimmäisen tärkeää, että 
teemme taloudellisesti kannatta-
vaa liiketoimintaa. Se on tärkeää 
paitsi sijoittajillemme, myös ympä-
ristön kannalta. Talouden mootto-
ri on lopulta kaikkein voimakkain 
moottori.

Ympäristöalan kasvuyhtiöille 
vauhtia pörssilistautumisesta
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Öljylämmityskoti on 
energiatehokas ja huol-
lettuna vähäpäästöinen. 
Uusiutuvat polttoaineet 
ja rinnakkaiset lämmitys-
ratkaisut tekevät öljy- 
lämmityksestä kilpailu-
kykyisen vaihtoehdon 
myös tulevaisuudessa. 

teksti pekka säilä 
kuva ley

Noin puolet suomalaisista 
pientaloasujista lämmit-
tää kotiaan öljyn avul-
la. Harvaan asutussa ja 

ankaran ilmaston maassa järkeviä 
vaihtoehtoja öljylämmitykselle voi 
olla vaikea löytää. Jos lämmitysjär-
jestelmän haluaa kokonaan vaihtaa, 
on esimerkiksi maalämpöön siirty-
minen 4–5 kertaa kalliimpaa kuin 
uuden öljykattilan uusiminen. 

Öljylämmitystaloissa on myös 
yleensä pienet tekniset tilat, joihin 
on vaikea vaihtaa korvaavaa tek-
niikkaa. Käytännössä koko lämmi-
tysjärjestelmän vaihto saattaisi olla 
yksittäiselle pientalolle kymmenien 

Noin puolet suomalaisista pientaloista lämpenee öljyllä. Öljysäiliön säännöllisellä huollolla ja öljypoltinjärjestelmän kunnostuksella voidaan parantaa lämmityksen energiatehokkuutta.

tuhansien eurojen urakka.
Lämmitysenergia Yhdistys ry:n 

toiminnanjohtaja Arto Hannulan 
mielestä ei ole realistista ajatella, 
että kaikki öljylämmityksellä toi-
mivat kiinteistöt, joista monet on 
vielä rakennettu 70–80-luvuilla, 
siirtyisivät käyttämään pelkästään 
muita energiamuotoja.

– Jo pelkästään pientaloissa on 
Suomessa 150 000 öljylämmitys-
kattilaa. Jos öljylämmityksestä luo-
vuttaisiin kokonaan, vaatisi tämä 
käytännössä uuden ydinvoimalan 
rakentamisen. Usein myös unoh-
detaan, että Suomessa pientalojen 
öljylämmityksen aiheuttamat hiili-
dioksidipäästöt ovat vain noin kak-
si prosenttia koko maan vuosittai-
sista kokonaispäästöistä. 

Hannula näkee myös, että öljy-
lämmityksen ja siihen liittyvien  uu-
sien menetelmien avulla olisi mah-
dollista hillitä sähkönkulutusta.

– Hallitusohjelmassa on linjattu, 
että sähkön huippukuormitukselle 
tulisi löytää vaihtoehtoja, jolloin öl-
jy- ja kaasukattilat tarjoavat hyvän 
vaihtoehdon, sillä niissä voidaan 
käyttää myös uusiutuvaa energiaa.

Vähemmän päästöjä
Suomalainen lämmitysöljy on tasa-
laatuista ja eurooppalaisella mitta-

puulla myös hyvin puhdasta ja ri-
kitöntä.

– EU:n määrittelemiin lämmi-
tyspäästöjen raja-arvoihin pääs-
tään nykyaikaisella lämmityslait-
teistolla helposti. Öljylämmittäjil-
le on tarjolla myös uusiutuvia nes-
temäisiä polttoaineita, joiden käyt-
töön nykyaikainen lämmityskalus-
to soveltuu sellaisenaan tai pienin 
päivityksin. Ennen uusiutuvaan 
polttoaineeseen siirtymistä suosi-
tellaan öljysäiliön ja sen syöttöput-
kistojen puhdistamista.

Öljysäiliön säännöllisellä huol-
lolla ja öljypoltinjärjestelmän kun-
nostuksella parannetaan myös 
energiatehokkuutta. Öljykattilan ja 
polttimen vaihdolla säästöt lämmi-
tyskuluissa voivat olla satoja litro-
ja vuodessa. Lisäksi  asennus- sekä 
huoltotöistä koituvat kulut ovat ko-
titalousvähennyskelpoisia.

– Uudella kattilalla on myös sel-
västi pienemmät päästöt. Kondens-
sitekniikkaa hyödyntämällä voi-
daan savukaasuissa oleva energia 
hyödyntää myös lämmitykseen ja 
siten saada lähes 100 prosentin hyö-
ty öljyn sisältämästä energiasta.

Uuden kattilan hankintaa kan-
nattaa harkita, kun vanha on saa-
vuttanut yli 25 vuoden iän. Öljy-
polttimen tehokas käyttöikä on 

puolestaan noin 15 vuotta. Uusit-
tu laitteisto lisää myös asumismu-
kavuutta ja tuo toimintavarmuut-
ta poikkeustilanteissa, kuten myrs-
kyissä, jolloin talo voi jäädä ilman 
sähköjä jopa päiviksi.

Yhteensopivia ratkaisuja
Nykyisin joka viides öljylämmit-
täjä harkitsee rinnakkaisen läm-
mitysjärjestelmän hankintaa. Tä-
hän vaikuttaa osaltaan se, että mah-
dollisuutena on myös valtion tar-
joama energia-avustus. Avustusta 
voi saada, jos lämmitysjärjestelmän 
muutostyöt vaikuttavat vähintään 
30 prosentilla lämmitettävän koh-
teen energiatehokkuuteen. Ener-
gia-avustuksen avulla halutaan 
kannustaa asuinrakennusten omis-
tajia vähentämään asumisen ilmas-
topäästöjä. 

Hannulan mukaan rinnakkaisjär-
jestelmäratkaisujen haasteena on 
se, että EU:n päästöstandardit eivät 
tunnista ”hybridiä” yhtenä lämmi-
tysjärjestelmänä.

– Kiinteistökohtaisesti voi olla 
kuitenkin järkevää miettiä uusiutu-
vien energioiden käyttöä öljyläm-
mityksen rinnalla etenkin silloin, 
kun lämmön tarvetta on enemmän. 
Öljylämmityksen rinnalla on mah-
dollista käyttää vaikkapa ilma-ve-

silämpöpumppua ja aurinkoenergi-
aa. Itse tuotetulla aurinkosähköllä 
voidaan tuottaa sähkö esimerkiksi 
lämminvesivaraajaan sekä hoitaa 
rakennuksen lämmitys ilma-vesi-
lämpöpumpulla lauhempien säi-
den aikaan. Öljykattila toimii tällöin 
lämmön tuottajana ainoastaan  sil-
loin, kun lämmön tarve on suurim-
millaan, Hannula päättää.

Öljylämmityksen päästöt alas
Tasalaatuista 
lämpöä öljystä
n Öljylämmitys on energia- 
tehokas ja toimintavarma 
vaihtoehto kiinteistön 
lämmitykseen. 

n  Nykyaikaiset laitteistot 
ovat vähäpäästöisiä, ja  
uusiutuvat polttoaineet 
kehittyvät jatkuvasti.

n  Öljylämmitys on yhteen- 
sopiva rinnakkaisten läm-
mitysratkaisujen, kuten 
lämpöpumpun kanssa.

Päästömittausvelvoitteet 
koskevat etenkin jätteen-
polttolaitoksia. Mittaus 
kertoo,  pysyykö laitos ase-

tettujen rajojen sisällä vai pitääkö 
esimerkiksi prosessin ajoa muuttaa.

Jatkuva mittaus mahdollistaa, 
että laitosta voidaan ohjata ja ope-
roida siten, että päästöt jäävät mi-
nimiin ja ylilyöntejä ei tapahdu. 
Gasmet Technologies Oy valmis-
taa päästömittausjärjestelmiä mo-
niin tarkoituksiin, kuten voimalai-
tosten ja jätteenpolttolaitosten il-
mapäästöjen mittaamiseen.

– Tarjoamme kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja päästöjen mittaukseen 
maailmanlaajuisesti. Valmistamme 
kuitenkin kaikki tuotteemme Suo-
messa, sanoo yrityksen Suomen jär-
jestelmämyynnin myyntipäällikkö 
Jesse Tikka.

Elohopea mitattavaksi
Joulukuun 2019 alussa julkaistiin 
EU-maita koskevat WI BAT, eli Was-

Maailman tarkinta 
päästömittausta

te Incineration, Best Available Te-
chniques -päätelmät. Ne määrit-
telivät uudet mittausvaatimukset 
rinnakkais- ja jätteenpolttolaitok-
sille. Laitosten tulee noudattaa vaa-
timuksia neljän vuoden kuluessa.

– Merkittävin muutos on, että 
elohopeapäästöille tulee jatkuvatoi-
minen mittaus. Tämä on tärkeää, sil-
lä elohopea ei ole täysin harmitonta.

Elohopea on raskas metallinen 
alkuaine, jota syntyy esimerkiksi 
fossiilisiin polttoaineisiin ja jättei-
siin perustuvassa energiantuotan-
nossa. Elohopea on uhka ihmisen 
terveydelle ja voi aiheuttaa vakavia-
kin oireita. Altistuminen tapahtuu 
pääasiassa kaloja ja äyriäisiä syö-
den. Niihin elohopea päätyy ilma-
kehästä ravinnon mukana.

Ympäristöviranomaiset tulevat 
asettamaan uudet laitoskohtaiset 
päästöraja-arvot elohopealle kaik-
kialla EU-maissa seuraavien neljän 
vuoden aikana. 

– Seuraavaksi siis laitosten ym-

päristöluvat tullaan päivittämään. 
Käytännössä sen myötä jätteen-
polttolaitosten elohopeapäästöjä 
on pakko mitata. Tämä avaa väy-
län myös elohopeapäästöjen pie-
nentämiselle tulevaisuudessa. 

Gasmet valmistaa markkinoi-
den tarkinta elohopeapäästöjen 
mittaussysteemiä. Sillä on mark-
kinoiden paras mittatarkkuus. Eri-
tyisesti hyvin pienien pitoisuuksien 
mittaamisessa tarkkuus on ehdo-
ton edellytys. Päästörajoja sekä mit-
tausvaatimuksia ohjataan EU:n ta-

Myyntipäällikkö Jesse Tikka vastaa Gasmet Technologiesin päästömittausjärjestelmien Suomen myynnistä. 
Päästömittausjärjestelmiä valmistetaan muun muasssa voimalaitosten käyttöön.

Päästörajat sekä mittausvelvoitteet ovat päästö- ja  
ilmastotavoitteiden saavuttamisen edellytys. Jotta  
laitosten ympäristöpäästöjä voidaan hillitä, on ne  
kuitenkin ensin pystyttävä mittaamaan.
teksti aino tiirikkala  kuva joona raevuori

solla. Suomessa laitokset raportoi-
vat päästönsä maamme ympäristö-
viranomaisille, jotka valvovat, että 
laitoksien päästöt eivät ylitä sallit-
tuja raja-arvoja.

Huomiota dioksiineihin
Tuoreet BAT-päätelmät asettavat 
myös uudet päästörajat dioksiini-
päästöille. Niistä suurin osa aiheu-
tuu jätteenpoltosta. Päästöjä syn-
nyttävät myös metalliteollisuus se-
kä paperin ja sellun tuotanto.

Ihmiset altistuvat dioksiinil-

le pääasiassa eläinperäisen ruoan 
myötä. Dioksiinien on todettu lisää-
vän ihmisen syöpäriskiä, mutta esi-
merkiksi ruoasta tulevalla määrällä 
ei ole havaittu merkittävää riskiä. 

– Ihmiskunnan ja planeettamme 
tulevaisuuden kannalta on tärkeää, 
että myös dioksiineilla on tiukem-
mat päästörajat ja -velvoitteet.

Gasmet valmistaa tuotteensa 
Vantaan Piispankylässä. Tämä on 
varsinkin Suomalaisille asiakkail-
le eduksi, kun kaikki tuki, huolto 
ja varaosat ovat lähellä. 

Helsingin Itäkeskuksen 
ja Espoon Keilaniemen 
välille rakennettavan 
radan pituudeksi tulee 

25 kilometriä. Liikennöinti linjalla 
alkaa kesällä 2024.

– Monilla työmailla syntyy 
maa-aineksia, joita tarvitaan toi-
saalla. Sitä varten olemme perusta-
neet Maapörssin, jonka avulla työ-
maamestarit voivat ilmoittaa, mi-
käli he tarvitsevat maa-aineksia tai 
haluavat tarjota niitä muiden käyt-
töön, kertoo Maapörssi Oy:n johta-
ja Jari Nordström.

Massojen siirtelyyn ja hyötykäyt-
töön panostetaan Raide Jokerin si-
sällä. Sen lisäksi yhteistyöhön osal-
listuvat myös muut pääkaupunki-
seudun infratyömaat ja maa-aines-
ten jatkojalostajat.

– Maapörssi lisää maa-ainesten 
kierrättämistä ja hyötykäyttöä tar-
joamalla tietoa siitä, missä ja milloin 
ylijämäisiä maa-aineksia on tarjol-
la, Nordström jatkaa. 

Massat kiertoon 
ilmoituspalstalla

Maapörssi on ahkerassa käytös-
sä. Parhaimpina kuukausina ilmoi-
tuspalstalle kirjautuu kolmekym-
mentätuhatta käyntiä.

– Meillä on 65 työmaamestaria, 
jotka etsivät sopivia maa-aines- 
eriä tai jättävät ilmoituksia tarjol-
la olevista maa-aineksista. Lisäksi 
yksi mestari koordinoi kuljetuksia, 
sanoo tuotantopäällikkönä toimiva 
Timo Leppänen Raide-Jokerin pro-
jektitoimistosta.

Kuljetusmatkat minimiin
Tavoitteena on, että eri lohkoil-
la syntyvät maa-ainekset saadaan 
kierrätettyä hyötykäyttöön tehok-
kaasti ja mahdollisimman lyhyillä 
ajomatkoilla. Lyhyet ajomatkat vä-
hentävät polttoaineen kulutusta ja 
päästöjä ympäristöön.

– Valtaosa maamassoista kierrä-
tetään Raide-Jokerin työmaiden vä-
lillä, mutta maa-aineksia voidaan 
käyttää myös muissa kohteissa, 
kuten Verkkosaaren aluerakenta-

misessa, Nordström sanoo.
Maamassojen kierrättämismah-

dollisuuksia on kartoitettu jo Rai-
de-Jokerin yleissuunnitelmissa, 
joissa on laskettu rakentamisessa 
syntyvät ja siinä tarvittavat erilaa-
tuiset maamassat. Suunnitelmat 
tarkentuvat koko ajan rakentami-
sen edetessä. 

– Kaikki massat, ja se mihin ne 
menevät, on mietitty tarkkaan. 
Maakaatopaikoille menevä osuus 
halutaan pitää mahdollisimman 
pienenä. Noin 40 prosenttia maa-ai-

neksista pystytään tavalla tai toisel-
la käyttämään hyödyksi. Raide-Jo-
kerin työmailla käsitellään hank-
keen aikana kaivuu- ja louhinta-
massoja puolitoista miljoonaa kuu-
tiometriä, Leppänen kertoo.

Säästöjä kustannuksiin 
Yhtenä Maapörssin palvelumuo-
tona on niin kutsuttu lipukekaup-
pa, jossa maa-aineksen tuoja mak-
saa kuorman vastaanottajalle hei-
dän keskenään sopimansa maksun. 
Käytäntö on sama kuin silloin, jos 

maa-ainekset vietäisiin kunnalli-
seen maa-ainesten vastaanotto-
pisteeseen.

Nordströmin mukaan lipukekau-
pan välityksellä on neljän vuoden 
aikana toimitettu kaikkiaan 98 000 
kuormaa, joista yli 90 prosenttia on 
käytetty hyödyksi toisaalla.

– Järjestelyllä kuorman vastaan-
ottaja saa tarvitsemaansa materi-
aalia ja rahoitusta projektiinsa. Yh-
tenä tavoitteena on, että kuorman 
siirtomatka lyhenee, mikä säästää 
ympäristöä, Nordström päättää.

Jari Nordströmin ja Timo Leppäsen mukaan maa-ainesten kierrättäminen pienentää merkittävästi Raide- 
Jokerin rakennusurakan ympäristöjalanjälkeä.

Raide-Jokerin rakennustyöt Helsingissä ja Espoossa 
etenevät vauhdilla. Netissä toimiva Maapörssi auttaa 
kierrättämään työmaalohkoilla syntyviä, valtavia 
maamassoja uudelleen hyötykäyttöön.
teksti timo hämäläinen kuva juha arvid helminen
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Hiilijalanjäljen määrittä-
minen on yrityksen ensi-
askel vähäpäästöisten tai 
hiilineutraalien palvelujen 
tarjoamiseen. Päästölas-
kennasta alkava toimin-
nan uudistaminen avaa 
ovia uusille tuotteille ja 
palveluille. 

teksti liisa joensuu 
kuva juha arvid helminen

Vielä muutama vuosi sit-
ten yritykset saattoivat 
pitää toimintansa pääs-
töjen määrittämistä vel-

vollisuutena ja lisäkustannuksena. 
Nykyisin moni yritys tunnistaa sa-
man asian mahdollisuudeksi kehit-
tää liiketoimintaa ja parantaa asia-
kaskokemusta. 

– Ilmastonäkökulman tuominen 
osaksi yrityksen toimintaa ja strate-
giaa vahvistaa yrityksen brändiä ja 

Clonetin toimitusjohtaja Sari Siitonen ja Varovan toimitusjohtaja Mikko Vihanto huomioivat ilmastoneutraaliustavoitteet tarjoamalla palveluita päästöjen määrittämiseen ja minimointiin.

työntekijäkokemusta. On myös tut-
kimusnäyttöä siitä, että vastuulli-
sesti toimivat ja  päästöjään vähen-
tävät yritykset menestyvät talou-
dellisesti kilpailijoitaan paremmin, 
toteaa ilmastokonsultointiin kes-
kittyneen Clonetin toimitusjohta-
ja Sari Siitonen. 

Yritysten lisääntynyt kiinnostus 
ilmastoasioita ja hiilijalanjäljen mit-
taamista kohtaan on näkynyt Clo-
netin konsultointipalvelujen kysyn-
nän kasvuna ja kiinnostuksena Clo-
netin kehittämää OpenCO2.net -hii-
lijalanjälkialustaa kohtaan. 

OpenCO2.net on selainpohjainen 
palvelu, jonka avulla yritys voi teh-
dä omaa päästölaskentaansa entistä 
nopeammin ja helpommin. Vuosi-
maksullisessa palvelussa yritys saa 
käyttöönsä kattavan päästötieto-
kannan sekä päästöseurannan.

– Palvelun avulla asiakas voi 
aloittaa oman laskentansa. Hiili-
jalanjälkiä voidaan laskea organi-
saatiolle, sen tuotteille ja palve-
luille tai vaikkapa sen järjestämil-
le tilaisuuksille. Laskuri ottaa huo-
mioon koko tuotteen elinkaaren, ja 
CO2-muunnin helpottaa päästö-

jen vertailua. Kaikille asiakkaille 
pelkkä hiilijalanjäljen laskeminen 
ei riitä, joten pyrimme pitkäaikai-
siin kumppanuuksiin. Yritysasiak-
kaille tämä tuo kilpailuetua ja var-
muuden siitä, että päästölaskenta 
seuraa standardien vaatimuksia ja 
päästökertoimet ovat ajan tasalla.

Kumppanuudesta Clonetin kans-
sa ovat olleet kiinnostuneita muun 
muassa tekstiilialan yritykset, oppi-
laitokset sekä matkailu- ja ravinto-
lapalvelujen tarjoajat, samoin kan-
sainväliseen logistiikkaan keskitty-
nyt kotimainen perheyhtiö Varova.

Kuljetuspäästöt minimiin
Varovan toimitusjohtaja Mikko 
Vihanto pitää hiilijalanjäljen las-
kemista liiketoiminnan kehittämi-
sen ja palveluvalikoiman laajenta-
misen osana.

Logistiikassa kuljetusajat, -kus-
tannukset ja palvelun laatu ovat 
olleet perinteisiä toiminnan mit-
tareita. Nykyisin myös päästöjen 
minimointi on yhä useammin tär-
keä kriteeri kuljetusvaihtoehtoja 
valittaessa. Varovan aloitettua yh-
teistyön Clonetin kanssa viime syk-

synä tavoitteena oli saada uusi työ-
kalu päästöjen mittaamiseen. 

– Olemme kartoittaneet yhdes-
sä Clonetin kanssa toimintamme 
päästöt. Samalla loimme yhdes-
sä OpenCO2.net -pohjaisen lasku-
rin, jonka avulla pystymme tuot-
tamaan asiakaskohtaisia raportte-
ja päästöistä. Näemme hiilijalanjäl-
jen tunnistamisen ja minimoimisen 
arvojemme mukaisena valintana. 
Tästä syystä haluamme tarjota vä-
häpäästöisempiä kuljetusvaihto-
ehtoja sekä mahdollisuuden pääs-
töjen kompensoimiseen. Haluam-
me tehdä tämän projektin hyvin, 
ja siksi olemme solmineet kump-
panuussopimuksen Clonetin kans-
sa, Vihanto sanoo.

Moninkertaista hyötyä
Clonetin osaaminen tukee Varovaa 
uudessa päästölaskentaan liittyväs-
sä Varova Zero -tuotteessa. Kysees-
sä on matalan kynnyksen palvelu, 
jonka avulla Varovan asiakkaat voi-
vat perehtyä oman toimintansa lo-
gistiikan hiilijalanjälkeen sekä sen 
pienentämiseen ja kompensoimi-
seen ilman erillistä omaa konsult-

tiprojektia.
– Kumppanuus Clonetin kans-

sa paransi valmiuksiamme tarjota 
asiakkaillemme päästöraportoin-
tia. Ajattelen, että myönteistä il-
mastokehitystä tukevat hankkeet 
sopivat Varovan tarkoitukseen, joka 
on ”Välitämme”. Välitämme kulje-
tuksia, mutta välitämme myös toi-
sistamme, asiakkaistamme, kump-
paneista ja yhteiskunnasta. Kysei-
set hankkeet tukevat käytännössä 
hyvin myös näitä ajatuksia, Vihan-
to jatkaa.

Siitonen muistuttaa, että yri-
tykset voivat laskea OpenCO2.net  
-alustan avulla myös positiivisen 
hiilikädenjäljen silloin kun niiden 
tuotteet tai palvelut ovat ilmasto-
ystävällisiä. Positiivinen hiilikäden-
jälki syntyy, kun yrityksen asiak- 
kaan päästöt pienenevät yrityksen 
sille tarjoaman ratkaisun ansiosta. 
Mitä suurempia yrityksen myön-
teiset ilmastovaikutukset lasken-
nan mukaan ovat, sitä suurempi on 
sen positiivinen hiilikädenjälki. Kä-
denjälki on ympäristömittarina vie-
lä melko uusi, mutta sen merkitys 
kasvaa nopeasti.

Hiilijalanjäljen laskemisesta
keino kehittää liiketoimintaa


