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D eutsche Post DHL:n 
kunnianhimoinen, glo-
baali tavoite on olla 
nollapäästöinen logis-

tiikkayritys vuonna 2050. Tähän 
päästään sekä teknologian keinoin 
että kompensaatioiden kautta. Vä-
litavoitteena on parantaa hiilite-
hokkuutta omassa ja alihankkijoi-
den toiminnassa 50 prosentilla vuo-
teen 2025 mennessä vuoden 2007 
tasoon verrattuna. Tällä hetkellä vä-
litavoitetta ollaan edellä noin nel-
jä vuotta.

– Olemme löytäneet omaan toi-
mintaamme ratkaisuja, jotka vä-
hentävät kasvihuonepäästöjä. 
Olemme muun muassa perustajajä-
sen FIA Formula E kilpa-autosarjas-
sa ja hoidamme koko sarjan logistii-
kan mahdollisimman matalapääs-

Vaativat kuljetukset 
ekologisesti

töisesti, yhdistäen lento-, juna- ja 
merikuljetuksia. Olemme ottaneet 
käyttöön myös vähäpäästöisempiä 
rekkoja sekä sähkökäyttöisiä jake-
luautoja ja polkupyöriä, DHL Glo-
bal Forwarding Suomen myyntijoh-
taja Juha Kallunki havainnollistaa.

Myös hiljattain DHL:n Kiinas-
ta Ähtärin eläintarhaan kuljetta-
mat pandat matkustivat ilmasto-
neutraalisti. Eläinten hyvinvoin-
ti ja eläinkuljetuksiin liittyvä lain-
säädäntö edellyttivät tietyntyyp-
pistä lentokonetta ja rekkoja, mut-
ta näiden rajoitusten puitteissa DHL 
Global Forwarding valitsi pandoille 
mahdollisimman ekologisen kulje-
tustavan. Kuljetuksesta syntyneet 
päästöt kompensoitiin ilmastopro-
jektin kautta, joka vähentää hiilen-
polttoa Keski-Kiinassa, Sichuanissa, 
ja parantaa näin ilmanlaatua.

– Pandat olivat hyvä esimerkki 
siitä, että DHL osaa hoitaa ekologi-
sesti myös vaativia kuljetuksia. Me 
kuljetamme niin eläviä eläimiä kuin 
isoja projektikuljetuksiakin, emme 
pelkästään perusrahtia.

Päästöerot vertailtavissa 
Omien hiilidioksidipäästöjensä 
vähentämisen lisäksi DHL haluaa 
auttaa asiakkaitaan saavuttamaan 
omat ilmastotavoitteensa. Tavoite 
on, että yli 50 prosenttia DHL:ltä 
hankituista kuljetuksista hyödyn-
täisi kestäviä kuljetusratkaisuja.

DHL:n tarjoamat GoGreen-palve-

lut kattavat kaiken kuljetusten ja sa-
malla niiden päästöjen seurannas-
ta konsultointiin sekä kompensoin-
tiin. Track & Trace -palvelun avulla 
kaikki asiakkaat voivat seurata kul-
jetustensa hiilidioksidipäästöjä ja 
hiililaskurilla voi vertailla eri kulje-
tusmuotojen ja reittien päästöero-
ja. DHL:n tuottamat raportit autta-
vat asiakasta näkemään kuljetusten 
nykytilanteen.

– Raportointi on ensimmäinen 
askel lähtötilanteen ymmärtämi-

seksi. Sen avulla pystymme etsi-
mään parempia reittejä tai voimme 
yhdessä asiakkaan kanssa miettiä, 
voisiko joissain kuljetuksissa käyt-
tää esimerkiksi juna- tai merirahtia 
lentorahdin sijaan. Merirahdissa voi 
valita myös biopolttoaineen. 

Ekologisuus kilpailuetuna
 QuickScan-palvelun avulla DHL 
voi etsiä ne kohdat, joissa yrityk-
sellä olisi parannettavaa, ja Carbon 
Dashboardia hyödyntämällä tehdä 

Ähtärin pandat saapuivat ilmastoneutraalisti Suomeen DHL:n kuljettamina. 

R akennusjätteestä uusia 
tuotteita kehittävä Des-
taclean uskoo vahvasti 
kestävään kehitykseen

ja kierrätysmateriaaleihin. Yri-
tys etsiikin koko ajan teollisuuden 
jätejaetta, jota saataisiin järkevään 
käyttöön kierrätettynä.

– Rakentamisesta sekä teollisuu-
den prosesseista syntyy aina jätet-
tä, jota ei voi käyttää sellaisenaan, 
mutta kehittämällä jätteestä uusia 
tuotteita se voidaan kierrättää takai-
sin käyttöön energiaksi hyödyntä-
misen sijaan. Puukivi on ollut mark-
kinoilla reilut pari vuotta ja herät-
tänyt paljon kiinnostusta, toimitus-
johtaja Kimmo Rinne kertoo.

Täysin vastaavanlaista tuotet-
ta kuin Puukivi ei ole markkinoilla 
tarjolla, joten se on herättänyt mie-
lenkiintoa varsinkin Keski-Euroo-
passa, mutta myös Kiinassa. Yritys 
onkin tavoittelemassa kansainvälis-
tymässä ensi vuonna. Tänä vuonna 
panostetaan tuotteen muotoiluun, 
laajennetaan tuotevalikoimaa ja pa-
rannetaan tuotteistusta.

Pääkohderyhmiä ovat kulutta-
ja-asiakkaat, kunnat ja yhteiskun-
tavastuulliset ja valveutuneet ra-
kennuttajat. 

Useita ympäristöhyötyjä
Puukiveen on sekoitettu kierrätys-
puusta valmistettua puhdasta kier-
rätyspuukuitua sekä betonimassaa. 
Puun ja betonin yhdistäminen ei ole 
uusi asia, mutta uutta on nimen-
omaan rakennusjätteen hyödyn-
täminen tähän. Puukivellä on mo-
nia ympäristöhyötyjä.

– Ilman puujätteen uusiokäyttöä 
puu poltetaan savuna eli hiilidiok-
sidina ilmaan, sanoo liiketoiminta-
johtaja Tanja Rytkönen.

Perinteisen betonikiven hiilija-
lanjälki on 30 prosenttia suurempi 
kuin Puukivellä.

– Koska osa luonnonkivestä on 
korvattu puukuidulla, säästetään 
Suomen kallisarvoisia soraharjuja.

Puukivi on myös kevyempi kuin 

betoni, joten kuljetuskustannuk-
set vähenevät ja sitä kautta myös 
liikenteen saastuttaminen. Ja tär-
keänä toki itse kierrättäminen – me 
sanommekin, että annamme puul-
le uuden elämän, Rytkönen jatkaa.

Monia mahdollisuuksia
Pääasialliset Puukiven käyttökoh-
teet ovat tällä hetkellä pihojen ki-
vilaatoitukset sekä jalkakäytävät, 
kadut ja aukiot. Mutta materiaa-
li muuntuu moneen muuhunkin 
käyttötarkoitukseen.

– Puukivestä voi valmistaa pyö-
rätelineitä, penkkejä, istutusaluei-
ta ja infrarakentamisen meluaitoja. 
Monipuolinen materiaali on myös 
helposti työstettävää. Puukivi so-
pii hyvin yhtenäisiin kokonaisuuk-
siin - vain mielikuvitus on rajana, 
mihin massaa voi käyttää. Muotoi-
lun päättää halutessaan asiakas, jol-
loin teemme hänen suunnitelmas-
taan muotin, mutta meillä on myös 
suunnittelijoita alihankkijoina.

Destacleanin kehittämä 
uusiomateriaali Puuki-
vi on piha- ja alueraken-
tamisen materiaali, josta 
valmistetut tuotteet ovat 
ekologisia, kevyempiä, 
sitkeämpiä ja helpommin 
työstettäviä kuin perin-
teiset betonituotteet. 
teksti riitta nikkola 
kuva sami saastamoinen

Puujätteelle uusi elämä  
kierrätysmateriaalina

Voimme valmistaa ekologisesta Puukivestä projektikohtaisesti muo-
toiltuja kalusteita, kertovat Kimmo Rinne ja Tanja Rytkönen. 

Kuljetusten ilmastote-
hokkuuden lisääminen 
tuo arvokasta kilpailue-
tua globaaleilla markki-
noilla. DHL tarjoaa yri-
tyksille mahdollisuuden 
saavuttaa ilmastotavoit-
teensa kestävien kulje-
tusratkaisujen avulla. 
teksti suvi huttunen 
kuva timo valkeavuori

syvempää analyysia päästöistä. 
Konsultointipalvelut ovat asiakas-
kohtaisia ja pureutuvat keinoihin, 
joilla yritys voi minimoida kuljetuk-
sista syntyvät päästönsä. 

Kallunki toivookin, että myös 
suomalaiset yritykset huomaisi-
vat ekologisten kuljetusten hyö-
dyt myös kilpailukeinona. Niin ku-
luttajapuolella, maahantuonnissa 
kuin vientiteollisuudessakin eko-
loginen kuljetus voi olla keino erot-
tautua kilpailijoista.

LUIN hiihtolomalla Matti Alahuh-
dan kirjaa johtajuudesta, missä ko-
rostettiin megatrendien seuraami-
sen tärkeyttä. Tulevaisuuden enna-
kointi on avain menestyksen raken-
tamiselle, ja Sitra Suomen tulevai-
suustalona kantaa kortensa kekoon 
tunnistamalla ja tulkitsemalla kes-
keisiä globaaleja megatrendejä. 

MEGATRENDEISTÄ väestönkasvu 
ja kaupungistuminen muodostavat 
valtavaa kysyntää raaka-aineille ja 
luonnonvaroille. Maailman väki-
luvun odotetaan kasvavan 7,5 mil-
jardista noin 10 miljardiin vuoteen 
2050 mennessä, ja valtaosa kasvus-
ta kohdistuu kaupunkeihin. Yh-
distettynä kehittyvien talouksien 
elintason nousuun tämä tarkoit-
taa mittavaa investointitarvetta ja 
nousevaa kuluttajakysyntää. Vas-
tataksemme kasvavaan kysyntään, 
meidän on pystyttävä tehokkaam-
paan ja puhtaampaan tuotantoon, 
sillä jo nyt maailma taistelee ilmas-
tonmuutoksen kourissa. Maapallon 
keskilämpötila on nousussa ja mit-
taushistorian lämpimimmistä vuo-
sista 17 on ollut tällä vuosituhannel-
la. Pahimpien vaikutusten välttämi-
seksi päästöt on saatava laskuun, 
ja nopeasti. 

ILMASTONMU U TOKSEN ratkai-
su on aikamme keskeinen haaste, 
mutta se luo myös valtavat mark-
kinat. Markkinaennusteet älykkäi-
den ja vähäpäästöisten ratkaisujen 
osalta liikkuvat tuhansissa miljar-
deissa, kun puhutaan energiasta, 
energiatehokkuudesta, liikentees-
tä tai fossiilipohjaisten tuotteiden 
korvaamisesta. 

NÄILLE markkinoille Suomella ja 
suomalaisilla yrityksillä on erin-
omaiset edellytykset astua. Niuk-
kuudessa kasvaneena insinöörikan-

Ilmastonmuutoksen ratkaise-
minen avaa valtavat markkinat

Puheenvuoro

Janne Peljo
Projektijohtaja
Ilmastoratkaisut, Sitra
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sana Suomi on rakentanut teolli-
suutensa tehokkaiden proses-
sien varaan ja meidät tunnetaan 
ICT-sektorin edelläkävijöinä. Biota-
loudessa olemme luontaisessa etu-
lyöntiasemassa ja kiertotalouteen 
olemme heränneet ennen muita. 

A I N E K S E T  menestykseen ovat 
olemassa, mutta niitä tulisi hyö-
dyntää entistä paremmin synnyt-
tääksemme ratkaisuja globaaleille 
markkinoille. Meidän pitää nousta 
EU:n eturintamaan ajamaan pääs-
tökaupan tiukentamista niin, että 
sillä on oikeasti ohjausvaikutus. 
Kansallisesti meidän pitää asettaa 
kunnianhimoiset tavoitteet päästö-
jen vähentämiselle ja kiertotalou-
den edistämiselle. Kirittävä koti-
markkinaympäristö toimii ponnah-
duslautana maailman markkinoil-
le, kunhan puitteet ovat kunnossa. 

KIRJASSAAN Alahuhta kuvaa ur-
heilutermein, että pallo pomppii 
sille, joka liikkuu eniten. Pelissä 
puhtaiden ratkaisujen maailman-
markkinoista meidän pitää ravis-
tella itsestämme vielä enemmän 
liikettä, jotta pallo pomppii meil-
le. Siitä hyötyvät pitkällä tähtäi-
mellä sekä me että koko maailma.

Puheenvuoro ● Janne Peljo
DHL ● Vaativat kuljetukset ekologisesti 
Destaclean ● Puujätteelle uusi elämä kierrätysmateriaalina 
Gigantti ● Yritysjätti kantaa vastuunsa
Oulun kaupunki ● Puhtaiden ratkaisujen kaupunki
Suomen Uusiomuovi ● Muovipakkaus kuuluu kierrätykseen
Kuopion kaupunki ● Hyvän elämän kaupunki 
Peab ● Resurssit tehokkaaseen käyttöön 
Destia ● Vetovoimaista infrastruktuuria
Berner

s. 10

s. 9
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”Ilman jätteen 
uusiokäyttöä 
puu poltetaan 
savuna ilmaan.” 

Krouvintie 5, 90400 Oulu   
www.taitonetti.fi

Valtava valikoima vähän käytettyjä koneita, helposti ja nopeasti!
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Yritysjätti
kantaa 
vastuunsa
Kodinkone- ja elekt-
roniikkaliikkeestä ei 
välttämättä tule ensim-
mäisenä mieleen ympä-
ristövastuullisuus ja te-
hokas kierrätystoiminta. 
Gigantti noudattaa vih-
reitä arvojaan tinkimät-
tömästi laatua vaalien. 
teksti riitta nikkola  
kuva teemu lehto

G igantti muutti myymä-
löissään muovikassit 
maksullisiksi touko-
kuussa 2016 ja noin vuo-

si sen jälkeen sitoutui ympäristö-
ministeriön ja Kaupan liiton Green 
Deal -sopimukseen ensimmäisenä 
kodinkone- ja elektroniikkajälleen-
myyjänä Suomessa. Samalla vali-
koimaan otettiin kestokassit. Muo-
vikassien kulutus on maksullisuu-
den seurauksena vähentynyt yli 60 
prosenttia. 

– Haluamme rajoittaa muovikas-
sien kulutusta vapaaehtoisuuden 
keinoin, ja saada samalla kuluttajat 
tietoisiksi siitä haitasta, mitä niistä 
koituu. Nyt kun on käynnissä muo-
viton maaliskuu,  ajankohtainen ai-
he on herättänyt paljon tärkeää kes-
kustelua, kertoo Gigantin viestintä-
päällikkö Anniina Korpela. 

Ihmiset ovatkin vähitellen ky-
seenalaistaneet muovikassien tar-
peellisuuden ja monet kantavat 
kangaskasseja mukanaan. 

– Olemme mukana Green Deal 
-hankkeessa, jonka tavoitteena on 
muovikassien käytön vähentämi-
nen Suomessa. Hankeessa on mu-
kana monta kaupan alan toimijaa 
ja yhdessä saamme varmasti enem-
män arvokasta näkyvyyttä aiheelle, 
Korpela lisää. 

Muovikassien myynnistä tule-
vat tulot ohjataan hyväntekeväi-
syyteen, henkilökunnan valitse-
miin kohteisiin. 

– Jouluna avustimme muun 
muassa SOS-Lapsikylää ja Hope ry:-
tä. Kehitämme tätä toimintaa koko 
ajan, sillä emme missään nimessä 
halua muovikasseista meille bisnes-
tä, vaan tätäkin kautta rakentaa vas-
tuullisuutta. 

Usein kysellään, miksi muovikas-
sien tilalla ei ole paperikasseja. Syy 
on se, että paperikassien logistiikka 
on raskaampaa ja valmistusproses-
si erilainen. 

– Totuus ei aina ole niin yksinker-
tainen kuin luullaan. Sen sijaan että 
miettisi, mitä kassille tapahtuu käy-
tön jälkeen, voi ajatella minkälaisen 
polun se on käynyt läpi ennen kun 
päätyy kuluttajalle. 

Gigantissa tutkitaan ja etsitään 
jatkuvasti uusia innovatiivisia rat-
kaisuja, esimerkiksi siihen, voisiko 
valikoimassa olla osaksi kierrätys-
materiaalista tehtyjä kasseja. 

Myymälät kierrätyspisteinä 
Gigantin kaikki myymälät ovat SER- 
eli sähkö- ja elektroniikkaromun 
kierrätyspisteitä, mikä tarkoittaa, 
että niihin saa tuoda laitteita kierrä-
tykseen, vaikkei ei ostaisi liikkeestä 
mitään vanhan laitteen tilalle. 

– Jätelaki muuttui pari vuotta sit-
ten siten, että pienemmät laitteet, 
kuten leivänpaahtimen, voi viedä 
liikkeeseen, jossa niitä myydään. 
Isommat kodin laitteet, kuten jää-
kaapin, saa viedä kilpailevaan liik-
keeseen sillä ehdolla, että ostaa uu-
den tilalle. Meillä ei ole ostopakkoa, 
Gigantin logistiikkapäällikkö Petri 
Saarinen sanoo. 

Tavoitteena on saada romua 
pois pelloilta ja ojanpohjilta oikei-
siin paikkoihin jatkokäsittelyyn. Gi-
gantin yhteistyökumppani, kierrä-
tykseen ja jätteenkäsittelyyn eri-
koistunut Kuusakoski Oy, noutaa 
kuukausittain Gigantin välivaras-
tosta käytetyt laitteet, ja käsittelee 
tehtaillaan mahdollisimman paljon 
osia uusiokäyttöön ja teollisuuden 
raaka-aineeksi. 

– Toki viemme mennessämme 
asiakkaan kodinkoneen, kun asia-
kas ostaa meiltä uuden, mutta tämä 
on maksullista kuljetusta. Myymä-
löihimme saa tuoda kuitenkin mak-
sutta niin paljon tavaraa, kuin nur-
kista löytyy, Saarinen painottaa. 

Yrityksen isoimmat kierrätyspis-
teet ovat Jyväskylässä ja Lappeen-
rannassa. Valtakunnallisesti yritys 
on Suomen suurimpia romun vas-
taanottajia, viime vuonna sen kaut-
ta meni kierrätykseen noin 8000 
tonnia romua. Toimipisteitä ym-
päri Suomea on 38. 

Tietosuojasta huolehditaan 
Asiakkaat jotka tuovat tietokoneita 
ja puhelimia kierrätykseen, kysele-
vät usein tietosuojasta. Tähän Gi-
gantilla on selkeät käytännöt. 

– Jokaisessa liikkeessämme on 

lukolliset säilytysastiat kierrätettä-
viä tietoturvalaitteita varten. Varas-
tohenkilökunta ottaa laitteet vas-
taan ja asiakas näkee, että ne laite-
taan lukittuun pönttöön. Lähetys 
avataan seuraavan kerran vasta 
Kuusakoskella, missä jäte murska-
taan mekaanisesti. Tietoturva-asia 
on tärkeä ja panostamme siihen ko-
ko ajan enemmän, Korpela sanoo. 

”Vastuullisuus 
ympäristöstä on 
tärkeä kilpailu-
valtti, jota asiak-
kaat arvostavat.” 

FA K TAKun asiakas ostaa uuden tietoko-
neen tai matkapuhelimen tuodes-
saan vanhan kierrätykseen, hän saa 
hyvitykseksi lahjakortin. Tavoittee-
na on herätellä ihmisiä yhä enem-
män tuomaan laitteita Gigantin 
myymälöihin, ettei tarvitse men-
nä kierrätyspisteisiin, jotka sijait-
sevat kauempana keskustoista. 

– Pidämme palkitsemista tärkeä-
nä, sillä vanhojen laitteiden kierrä-
tyksessä on vielä tekemistä – niitä 
soisi tuotavan vielä ahkerammin, 
sillä edelleen liian monet känny-
kät jäävät laatikoiden perälle loju-
maan. Henkilökuntamme neuvoo 
ja muistuttelee asiakkaita hyvityk-
sestä noutopisteillä. 

Asiakkailta tuleva palaute on 
pääasiassa positiivista. Tietoa kier-
rätystoiminnasta kysellään paljon. 

– Asiakkaat haluavat tietää, mitä 
käytetyille laitteille tapahtuu tämän 
jälkeen. Olemmekin panostaneet 
henkilökunnan koulutukseen ja tie-
tämyksen lisäämiseen, jotta asiak-
kaille voidaan kertoa tarkkaa tietoa. 
Tätä kautta hälvennetään epäluulo-
ja ja saadaan levitettyä tietoisuut-
ta siitä, että meille voi tosiaan tuo-
da ilmaiseksi vanhat laitteet, Saa-
rinen kertoo. 

Ekokuljetuksille kysyntää 
Uudehkona palveluna pääkaupun-
kiseudulla, Tampereella ja mahdol-
lisesti pian myös Turussa toimii Gi-
gantin ekokuljetuspalvelu. Yrityk-
sellä on käytössään 28 biokaasulla 
toimivaa autoa, jotka toimittavat 
tuotteita asiakkaille pikatoimituk-
sina liikkeestä kotiovelle kolmessa 

tunnissa. Palvelu on tuotettu yh-
teistyössä ekologisiin kuljetuksiin 
erikoistuneen A2B:n kanssa. 

– Kuljetuksien avulla esimerkik-
si kaupunkien keskustoissa asuvat 
asiakkaamme, jotka eivät omis-
ta omaa autoa, saavat nopeasti ja 
ympäristöystävällisesti tilauksen-
sa suoraan kotiovelle. 

Ekokuljetuksien suosio kasvaa 
jatkuvasti ja yrityksen suunnitel-
missa onkin tulevaisuudessa pa-
nostaa palvelun kehittämiseen se-
kä mahdollisesti myös laajentaa si-
tä entisestään. 

– Kysyntä kasvaa koko ajan. Toi-
vomme että yhä useampi asiakas 
hyödyntäisi mahdollisuuden suo-
sia ympäristöystävällistä kuljetusta.  

Ihmiset mieltävät usein ekolo-
gisen toimituksen normaalia kal-

liimmaksi, mutta Gigantin tarjoa-
mien ekokuljetusten hinta on täs-
mälleen sama kun normaalilla ko-
tiinkuljetuksella.  

Vihreää ajattelua arkeen 
Gigantin yritysasiakkaat ovat pää-
asiassa laitteiden liisaajia. Näin ne 
pystyvät minimoimaan koneiden ja 
laitteiden jäämisen tyhjänpantiksi 
nurkkiin pyörimään. Tuotteet ovat 
tehokkaassa käytössä koko ajan. 

Yritysasiakkaiden ja Gigantin vä-
lisissä B2B -sopimuksissa on isot ja 
tarkat pykälät ympäristöasioista ja 
siitä, miten ne on otettu huomioon. 

Vastuullisuus ympäristöstä on-
kin Gigantille tärkeä kilpailuvaltti, 
jota asiakkaat arvostavat. 

– Haluammekin olla edelläkävijä. 
Pyrimme edistämään vihreitä arvo-

ja ja käyttäytymistä, ei vain puheis-
sa vaan käytännössä - kannustam-
me ihmisiä tuomaan vihreää ajatte-
lua omaan käytännön arkeen, Kor-
pela muistuttaa. 

Yritys kiinnittää huomiota myös 
myymälöiden energiakulutukseen 
sekä nettitilausten pakkauksiin, 
styroksien ja suojamuovien tar-
peeseen. Pakkausmateriaaleja tar-
vitaan jonkin verran herkkien lait- 
teiden kuljettamisessa. Luonnolli-
sesti Gigantin varastoissa lajitellaan 
kaikki jätteet, kuten muovi, jos-
ta erotellaan kirkas muovi, pahvi, 
styroksit, paperit ja niin edelleen. 

– Nämä asiat ovat nyt pinnalla, 
mistä olemme erittäin iloisia. Suu-
ret toimijat voivat vaikuttaa asioi-
hin kuluttajan intressien mukaan 
vastavuoroisesti, Korpela summaa. 

Haluamme edelläkävijänä edistää vihreitä arvoja myös käytännössä, kertovat logistiikkapäällikkö Petri Saarinen ja viestintäpäällikkö Anniina Korpela Gigantista.

Gigantti on ollut vi-
rallinen sähkö- ja 
elektroniikka- jät-
teen vastaanot- 
topiste vuodesta 
2004.

Gigantti
kierrättää
● Tietotekniikan materiaa- 
leista saadaan hyödynnet- 
tyä noin 95-99 prosenttia.  

● Vanhojen laitteiden kier- 
rätyksessä saadaan talteen 
muun muassa muovia, me- 
tallia ja lasia.  

● Luonnolle haitalliset ja 
vaaralliset aineet kerätään 
huolellisesti talteen.  
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Puhtaiden 
ratkaisujen 
kaupunki

O ulun kaupunki on yksi 
ympäristöystävällisten 
ratkaisujen ja ilmasto-
työn edelläkävijöistä 

Suomessa. Työ näkyy niin liiken-
teessä, rakentamisessa kuin kau-
punkilaisten päivittäisiin valin-
toihin vaikuttamisessa. Ilmasto-
asiantuntija Maarit Talvitie koor-
dinoi toimia kaupungin kasvihuo-
nepäästöjen vähentämiseksi. Mo-
nesti toimet ovat toteutettavissa 
pienellä vaivalla ja rahalla.

– Oulussa kannustetaan pyöräi-
lyyn. Pyöräteitä on 880 kilometriä. 
Meillä toimii vapaaehtoisia kunnos-
sapitoagentteja, jotka raportoivat  
kun on tarve esimerkiksi hiekoituk-
selle tai huollolle, Talvitie kertoo.

Liikennevaloja on säädetty niin, 
että ne tunnistavat entistä parem-
min myös kevyen liikenteen käyt-
täjät. Joukkoliikennettä kehitetään 
jatkuvasti ja uusimmat innovaatiot 
ovat käytössä esimerkiksi bussikor-
tin lataamisessa omalla älylaitteella.

Oulun kaupunki näyttää työnan-
tajana esimerkkiä muille. Kaupun-
gin yksiköissä kiinnitetään huomio-
ta toimintatapoihin ja reagoidaan, 
jos niissä ilmenee korjattavaa.

Kaupunki kouluttaa yksiköihin 
jatkuvasti ekotukihenkilöitä, jotka 
omissa toimipisteissään ohjaavat 
ekologisiin toimintatapoihin. Nyt 
ekotukihenkilöitä on jo 232.

– Työpaikoilla voidaan kiinnit-
tää huomiota paperinkulutukseen 
ja jätteiden syntymiseen. Sähköisiä 

yhteyksiä hyödyntäen voidaan vä-
hentää kokousmatkustamista.

Lisäksi kaupungin työntekijät 
saavat työnantajalta tukea polku-
pyörän nastarenkaiden hankintaan.

– Meille Ympäristötalossa työs-
kenteleville on hankittu käyttöön 
sähköautoja ja sähköavusteisia pol-
kupyöriä. Kun omaa autoa ei tarvi-
ta työajoihin, töihin voi tulla vaik-
ka pyörällä tai bussilla.

Oulu tekee yhteistyötä muiden 
suurten kaupunkien kanssa. Helsin-
ki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku 
ja Oulu ovat perustaneet kaupun-
ginjohtajien ilmastoverkoston, joka 
tekee yhteisiä aloitteita, kuten puu-
rakentamisen edistäminen ja kau-
punkien energiatiedon avaaminen.

Oulu on mukana kansainvälises-
sä hankkeessa, jonka tavoitteena on 
vähentää liikenteen päästöjä muun 
muassa sähköautoilua lisäämällä.

– Tällä hetkellä Oulussa on 20 
sähköautojen latauspistettä, mut-
ta tavoitteena on nostaa määrä lähes 
kolmeensataan vuoteen 2030 men-
nessä. Toinen tavoite on joukkolii-
kenteen sähköistäminen. Myös bio-
kaasun käyttöä liikenteessä ediste-
tään; Ruskosta löytyy nyt Kiertokaa-
ri Oy:n biokaasun tankkausasema.

Tavat juurtuvat
Oulussa innovatiivisuutta tuetaan 
ja kaupunkilaisia kannustetaan eko-
tekoihin omassa elämässään. Asen-
nekasvatus lähtee päiväkodeista. 

– Lasten kautta opittu tieto le-

viää koteihin. Vanhempienkin on 
näin helppo omaksua ympäristöys-
tävällisiä tapoja, Liikelaitos Oulun 
Tilakeskuksen energia-asiantunti-
ja Johanna Mäkelä sanoo.

Oulussa on Vihreä lippu -tunnuk-
sella merkittyjä päiväkoteja, jotka 
toimivat ympäristöystävällisesti. 
Mäkelä vierailee näissä ja muissa-
kin päiväkodeissa säännöllisesti.

– Mitä nuorempana tietoa saa, si-
tä energiaviisaampi ihmisestä tulee. 
Valtakunnallisella Energiansäästö-
viikolla syksyisin viedään tietoa ja 
materiaalia päiväkoteihin. Olen 
huomannut, että sillä on ollut vai-
kutusta, Mäkelä toteaa.

Mäkelä arvelee, että lapsilta ener-
gian säästäminen sujuu luonnos-
taan. Tätä pitäisi tukea kasvun jo-
ka vaiheessa, jotta tavat juurtuisivat 
ja pysyisivät aikuisenakin. 

– Lapset osaavat esimerkiksi hyö-
dyntää luonnonvaloa toisella taval-
la kuin aikuiset. On huomattu, että 
lapset harvoin sytyttävät valoja ti-
laan, jossa on luonnonvaloa.

Päiväkotilasten lisäksi koululai-
set ovat mukana ympäristötyössä. 
Oulussa on järjestetty nuorten il-
mastohuippukokous, jossa kahdek-
sasluokkalaiset pohtivat keinoja hil-
litä ilmastonmuutosta omissa kou-
luissaan.

Ekologista remontoimista
Oulu on mukana kuntien energian-
tehokkuussopimuksessa. Kaupunki 
säästää omien kiinteistöjensä hoi-

dossa sekä ympäristöä että kaupun-
gin kukkaroa.

– Julkisiin rakennuksiin tehdään 
energiatehokkuustoimenpiteitä, 
joista pelkästään viimevuotiset 
tuovat säästöä 2,88 gigawattitun-
tia vuodessa. Säästö vastaa noin 
150 omakotitalon vuosittaista ener-
giankulutusta. Uimahallissa otetaan 
suihku- ja huuhteluvesistä harmaan 
veden lämpö talteen. IV-koneissa 
lämmöntalteenottoa tehostetaan 

”Mitä nuorempa-
na tietoa saa, sitä 
energiaviisaampi 
ihmisestä tulee.”

lämpöpumpuilla. Kohteisiin vaih-
detaan led-valaisimia älykkäällä oh-
jauksella ja lämmitykseen valitaan 
ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. 

Yksi suurimmista energiatehok-
kuushankkeista oli 500 aurinkopa-
neelin asentaminen Oulun pääkir-
jaston katolle vuonna 2016.

– Ennen aurinkopaneelien asen-
tamista piti selvittää, että katto jak-
saa kantaa kuorman. Aurinkopa-
neeleita ei kiinnitetty kattoon, vaan 
ne tulivat niin sanotusti kelluvana, 
ja kehikoille tarvittiin painoja. Kes-
kimäärin paneelit tuovat lisäpainoa 
katolle 30 kiloa neliömetrille. Myös 
tuuliolosuhteiden vaikutus oli tes-
tattava meren rannalla sijaitsevan 
rakennuksen kohdalla. Säästöt ovat 
huomattavat, Mäkelä selvittää.

Aurinkopaneelit tuottivat viime 

vuonna yli 100 megawattituntia, 
eli säästöä syntyi noin 10 000 eu-
roa. Takaisinmaksuaika on yksitois-
ta vuotta. Aurinkopaneelien etuna 
on se, että ne ovat lähes huoltova-
paita ja tuottavat energiaa noin 30 
vuotta. Aurinkovoimala vähentää 
rakennuksen hiilidioksidipäästöjä 
70 tonnia vuodessa.

Energiatehokkaita koteja
Oulussa myönnettiin vuonna 2017 
rakennuslupia 403 pientalolle ja 
2417 kerrostaloasunnolle.

– Pienempien omakotitalojen 
suosio on kasvussa. Viime vuon-
na keskimääräinen pientalon koko 
oli 145 kerrosneliötä, laatupäällikkö 
Eveliina Tackett Oulun kaupungin 
rakennusvalvonnasta kertoo.

Energiatehokkuutta mittaavat 

ominaislämpöhäviöt olivat Oulus-
sa 22 prosenttia parempia kuin lain 
minimivaatimukset edellyttävät. 

– Ouluun vuonna 2017 rakenne-
tut kodit kuluttavat 50 vuoden käyt-
töikänsä aikana noin 234 gigawatti-
tuntia vähemmän lämmitysenergi-
aa, mikä vastaa Oulun Merikosken 
voimalaitoksen vuosituotantoa. 
Säästö on asujille tuona aikana noin 
32,8 miljoonaa euroa. Vuosituhan-
nen alussa rakennettujen talojen 
energiansäästö on suurempi, kos-
ka tuolloin energiamääräykset oli-
vat noin 50 prosenttia löysemmät.

Rahallista säästöä merkittäväm-
pää on hyöty ympäristölle päästö-
jen vähenemisenä.

– Ilmaston lämpeneminen huo-
lestuttaa monia. Kaupungin on tuet-
tava energiatehokkaita ratkaisuja. 

Ohjausta annetaan sekä korjaus- 
että uudisrakentamiseen kaikissa 
prosessin vaiheissa. 

– Rakennusvalvonta järjestää 
muun muassa uusille pientalora-
kentajille laadunohjausta. Valmen-
nuksessa käydään läpi rakentami-
seen liittyvät asiat lupien hakemi-
sesta, rakennusaikaisesta energian-
käytöstä ja jätehuollosta kosteuden-
kestävyyteen sekä energiatehokkai-
siin ratkaisuihin rakentamisessa ja 
tulevan kodin lämmityksessä. Laa-
tukortit ja pientalonlaatu.fi-sivusto 
auttavat laatuvalinnoissa.

Tieto tuo varmuutta
Oulun rakennusvalvonta on viimei-
set 15 vuotta edistänyt ennakko-oh-
jauksella rakennusten laatua mu-
kaan lukien energiansäästön.

Kompastuskiviä rakentamisessa 
riittää. Tackett arvioi, että suurim-
mat virheet tehdään hätäilemällä.

– Rakentaminen on ketju, jonka 
joka vaihe vaikuttaa lopputulok-
seen. Esimerkiksi kosteudenhal-
linta aiheuttaa ongelmia, jos sitä ei 
ole huomioitu koko prosessin ajan.

Kosteudenhallinnan tueksi on 
kehitetty Kuivaketju10-toiminta-
malli, joka auttaa paneutumaan 
riskikohtiin. Tietoa mallista löytyy 
kuivaketju10.fi-sivustolta.

Oulun kaupungin palvelukses-
sa on myös korjausrakentamisen 
asiantuntija, jolta voi varata ajan 
maksuttomaan neuvontaan.

– Rakentaminen ei ole rakettitie-
dettä. Kyse on asenteista ja siitä, et-
tä ihminen haluaa tehdä oikeita va-
lintoja, Tackett muistuttaa.

Oulun kaupunki toteuttaa julkisiin rakennuksiin ympäristöystävällisiä energiatehokkuustoimenpiteitä. Aurinkopaneelit ovat käytössä esimerkiksi Oulun pääkirjaston katolla.   

Vedenvirtamaa-
mittarin käytön 
esittelyä päivä-
kotilapsille. 

Oulun kaupunki ottaa ympäristövaikutukset huomioon kaikessa  
toiminnassaan. Aurinkopaneelit kirjaston katolla, led-katuvalot sekä  
ilmastoystävälliset liikenneratkaisut kertovat kaupungin monipuo- 
lisista toimista ympäristön hyväksi.
teksti outi rantala kuva oulun kaupunki

Energian-
tuotannon 
päämäärät
● Eri energialähteet huo-
mioiva, ilmastonmuutosta 
hillitsevä tuotanto. 

● Uusiutuvan energian 
käytön edistäminen ja jät-
teiden hyödyntäminen. 

● Tuotantotekniikoiden 
kehittäminen ja tehokkuu-
den lisääminen, sisältäen 
hiilidioksidin talteenoton. 

I N FO
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M uovipakkauksia kos-
kee lakisääteinen 
tuottajavastuu. Se 
tarkoittaa, että muo-

vipakkausten tuottajat eli pakkaa-
jat ja maahantuojat ovat vastuus-
sa omien muovipakkaustensa jäte-
huollosta ja kierrätyksestä. Vastuun 
voi siirtää tuottajayhteisölle, joka 
muovipakkausten osalta on Suo-
men Uusiomuovi.

– Me hoidamme tuottajayritysten 
puolesta heidän lakisääteiset vel-
voitteensa ja vastaamme valvoval-
le viranomaiselle siitä, että pakka-

Muovipakkaus  
kuuluu kierrätykseen
Muovipakkausten kier- 
rätys on lisääntynyt  
viime vuosien aikana 
nopeaan tahtiin. Tavoit- 
teena on, että vuonna 
2025 jopa lähes puolet  
muovipakkauksista pää-
tyy kierrätyksen kautta  
uusiokäyttöön.
teksti suvi huttunen 
kuva suomen uusiomuovi

Kuopio edistää monin eri tavoin kiertotalousajattelua. 
Kasvun lisäksi kaupunki kiinnittää huomiota hyvin-
vointiin ja resurssiviisaaseen kaupunkisuunnitteluun.
teksti outi rantala 
kuvat vicente serra ja arkkitehtitoimisto ajak

Suomen Uusiomuovilla on kierrätykseen päätyville muovipakkauksille yli 500 RINKI-ekopisteverkoston aluekeräyspistettä.

usasetus toteutuu, toimitusjohtaja 
Vesa Soini sanoo.

Pakkausasetus edellyttää, et-
tä muovinpakkausten tuottajien 
on järjestettävä kuluttajille ja yri-
tyksille keräyspisteet, joihin muo-
vipakkaukset voi viedä maksutta. 
Kaikki kuluttajien muovipakkauk-
set päätyvät Riihimäelle Fortumin 
muovijalostamolle, jossa ne jalos-
tetaan kierrätyskelpoiseksi muovi-
raaka-aineeksi. Yhtään kierrätysas-
tiaa ei viedä suoraan polttoon. Kos-
ka kuluttajien muovipakkaukset 
ovat laadultaan moninaisia, kaik-

kia ei vielä pystytä kierrättämään. 
Siksi osa käytetään energiatuotan-
toon. Tavoite on, että tämän vuo-
den aikana päästään siihen, että 75 
prosenttia muovipakkauksista pää-
tyy uusiomuovin raaka-aineeksi. 

Kasvu vaatii useita toimijoita
Keräyspisteiden lisäksi pakkausase-
tus edellyttää tuottajilta myös kier-
rätystavoitteen saavuttamista. Täl-
lä hetkellä vaatimus on, että 16 pro-
senttia pantittomista kotitalouksien 
ja yritysten muovipakkauksista pi-
tää kierrättää. Viime vuonna pantit-

tomia muovipakkauksia kierrätet-
tiin noin 18 prosenttia. 

– Muovipakkausten kierrätys on 
voimakkaasti lisääntymässä. Vuon-
na 2020 kierrätysvaatimus on 22 
prosenttia, enkä näe mitään syytä 
uskoa, ettei siihen päästäisi.

Seuraava suuri etappi on edes-
sä vuonna 2025. EU:n muovistrate-
gia ja kiertotalouspaketti edellyttä-
vät, että tuolloin kaikissa EU:n jä-
senmaissa pantittomista ja pantilli-
sista muovipakkauksista on kierrä-
tettävä 50 prosenttia. Tähän ei pääs-
tä yhdellä keinolla, vaan tavoitteen 
saavuttamiseen tarvitaan kehitystä 
monella taholla ja useita toimijoita.

Yksi keino muovipakkausten 
kierrätyksen lisäämiseen on Rin-
ki-ekopisteverkoston kehittäminen 
niin, että se palvelee paremmin ku-
luttajia. Varsinkin kiinteistökeräys-
tä tulee lisätä. Suomen Uusiomuo-
vi tekeekin aktiivisesti yhteistyötä 
kuntien ja yksityisten jäteyhtiöiden 
kanssa, jotta yhä useammassa kiin-
teistössä olisi myös muovinkeräys. 

– Elinkeinoelämä ei yksin selviä 
50 prosentin haasteesta, vaan siihen 
tarvitaan kaikkien kuluttajien apua. 
Jokaisen tehtävänä on pitää huolta, 
että laittaa tyhjän muovipakkauk-
sen asianmukaiseen keräysastiaan.

Myös yritysneuvontaan tullaan 
panostamaan, jotta yrityspakkauk-
sistakin kiertäisi yhä suurempi osa. 
Näiden lisäksi tarvitaan myös laitos-
maisia ratkaisuja.

– Pohjanmaalla on jo kokeilu, jos-
sa muovijäte otetaan talteen ennen 
kuin muusta energiajätteestä teh-
dään polttoainetta. Meidän tehtä-
vämme on tukea ja kannustaa näitä 
hankkeita eteenpäin, Soini kertoo.

Koko arvoketju kunnossa
Yksi tärkeä edellytys muovipakkaus- 
ten kierrätykselle on koko arvo-
ketjun huomioiminen. Esimerkik-
si pakkausten suunnittelussa on 
huomioitava entistä paremmin nii-
den kierrätettävyys ja koko elinkaa-
ri. Suomen Uusiomuovi onkin jul-
kaisemassa kevään aikana pakkaus-
suunnittelijoille oppaan suunnitte-
luun kierrätysnäkökulmasta.

Viime vuonna Kiina otti käyt-
töön tiukat rajoitukset muovijät-
teen tuonnille maahan. Tämä tar-
koittaa sitä, että kierrätetty muovi 
on jatkossakin pystyttävä käsitte-
lemään ja jalostamaan Euroopas-
sa. Suomessa kierrätysresurssit 
ovat onneksi hyvät ja lähialueilta, 
Baltiasta ja Ruotsista, löytyy lisää.

- Tulevaisuuden kannalta on tär-
keää varmistaa, että kierrätys on 
kaikissa tilanteissa mahdollista, ei-
vätkä kansainväliset tilanteet heit-
tele meitä, Soini muistuttaa.

Muovinkierrätys edellyttää 
myös, että uusiomuoville on käyt-
täjiä. Euroopassa on oltava teolli-
suutta, joka käyttää uusiomuovia 
raaka-aineena. Jos koko muoviteol- 
lisuus muuttaa Kaukoitään, tuottei-
den kierrätystä on mahdotonta hoi-
taa Euroopan sisällä. 

”Jokaisen tulee  
pitää huolta siitä,  
että laittaa tyhjän 
muovipakkauksen 
keräysastiaan.”

Hyvän  
elämän  
kaupunki

K uopion kaupunginjoh-
taja Jarmo Pirhonen on 
innoissaan Kuopion uu-
distuneesta strategias-

ta. Se viitoittaa Kuopion tietä kier-
totalouden edelläkävijänä.

– Kuopio on matkalla hyvän elä-
män pääkaupungiksi. Se, mikä vielä 
vähän aikaa sitten nähtiin kehityk-
sen jarruna, nähdäänkin nyt mah-
dollisuutena. Resurssiviisaus tuo 
bisneselementtejä. Haluamme pi-
tää huolta siitä, että myös elinkei-
nohankkeissa ympäristöarvot tule-
vat esille, Pirhonen vakuuttaa.

Esimerkiksi Kuopion Veden Leh-
toniemen jätevedenpuhdistamo on 
lähes energiaomavarainen. Laitos 
hyödyntää prosessilämmön puh-
distamon rakennuksissa ja tuottaa 
puhdistamolietteestä biokaasua 
energiantuotantoon.

– On mietittävä, miten raaka-ai-
neet pystytään hyödyntämään lä-
hialueen energiantuotannossa, ja 
miten maamassoja käsitellään ra-
kentamisessa.

Kaupunki tukee uudenlaisia liik-
kumisen muotoja, rakentamiseen 
liittyvän logistiikan kehittämistä 
ja uusiutuvan energian hyödyntä-
mistä. Kuopio on mukana useissa 
kuntien yhteisissä verkostoissa, jot-
ka edistävät kiertotalousajattelua.

Asukkaat keskiössä
Kaupunkia suunnitellaan yhteistoi-
min asukasta varten. Kuopiolaiset 
pääsevät vaikuttamaan oman ym-

päristönsä kehittämiseen.
– Torin alle on perustettu Kohtaa-

mo-piste, olemme järjestäneet se-
minaareja ja myös muun muassa jä-
teyhtiö on järjestänyt omia asukas-
tilaisuuksiaan.

Kaupungin asukkaat ovat valveu-
tuneita jätteiden lajittelijoita ja otta-
vat yhteyttä, jos jäteastiat ovat täyn-
nä tai uusia tarvitaan.

Kiertotalous näkyy myös alueen 
rakentamisessa. Julkisrakennukset, 
kuten esimerkiksi uusi Jynkän kou-
lu, palvelevat aiempaa monimuo-
toisemmin. Edellisen kouluraken-
nuksen purkumateriaali sai uuden 
elämän piha-alueen rakenteissa. 
Lämpö tuotetaan maalämmöllä ja 
kaukolämmöllä. 

– Jynkän koulussa toteutuu 
24/7-ajattelu. Rakennus toimii mo-
nitoimitalona, josta löytyvät koulu, 
kirjasto ja harrastetilat.

Kun rakennus otettiin käyttöön 
elokuussa 2017, Kuopion päättäjät 
ja asukkaat kohtasivat historialli-
sella tavalla.

– Järjestimme siellä avoimen 
kaupunginhallituksen kokouksen 
ensi kertaa kaupungin historiassa. 
Paikalla oli noin sata asukasta.

Intoa liikkumiseen
Kaupunki edistää ympäristöystä-
vällistä liikkumista. Keskustaa ra-
kennetaan kävelypainotteiseksi eli 
kadulla voi ajaa autolla, mutta ke-
vyen liikenteen ja kävelijöiden eh-
doilla. Kevyt liikenne otetaan huo-

mioon maankäytön suunnittelussa 
ja reittien kunnossapidossa.

Kuopioon on tulossa kaupunki-
pyörät. Kaupunki vie toiminnan en-
tistä pidemmälle tuomalla käyttöön 
sähköavusteisia kaupunkipyöriä, 
jotka laajentavat käyttäjäkuntaa. 

– Uusia kevyen liikenteen ratkai-
suja mietitään jatkuvasti. Maasto on 
melko kumpuileva, joten ihmisten 
ikääntyessäkin tulisi tarjota reitte-
jä ja tapoja pystyä liikkumaan oma-
toimisesti, Pirhonen sanoo.

Kuopiolaiset eivät välttämättä 
tarvitse liikkumiseen autoa, vaan 
yhä useampi hyppää bussin kyytiin. 

– Joukkoliikenteessä mitattiin 
viime vuonna 6,5 miljoonaa käyt-
tökertaa. Joukkoliikenteen käyt-
täjämäärät kasvoivat 15 prosentil-
la vuonna 2016 ja vielä yhdeksällä 
prosentilla vuonna 2017.

Pirhonen arvioi, että autoilu tu-
lee vähenemään uusien liikenne-
ratkaisujen myötä, joihin kaupun-
kisuunnittelulla voidaan vaikuttaa.

– Moni on valmis luopumaan 
ainakin kakkosautosta, jos mui-
ta liikkumismuotoja voi yhtä hel-
posti käyttää ja alueet sijaitsevat 
hyvien yhteyksien päässä. Torire-
montin yhteydessä toteutettiin su-
lanapitojärjestelmä. Se lisää jalan-
kulkijoiden turvallisuutta ja vähen-
tää teiden hiekoitustarvetta. Kau-
punki on antanut asukkailleen pal-
velulupauksen, että tietyt reitit pi-
detään pyöräilykunnossa läpi vuo-
den, Pirhonen kertoo.

Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen uskoo kaupungin kehittyvän sen asukkaiden avulla. 

Savilahti tarjoaa mahdollisuuden asua, opiskella ja työskennellä järven rannalla keskellä Kuopiota. 

INNOSTAVA kaupunkisuunnittelu-
projekti rakentaa uutta viihtyisää ja 
luonnonläheistä aluetta Kuopion sy-
dämeen Savilahteen. Vahvaan osaa-
miskeskittymään on asettunut jo yli 
200 yritystä ja tilaa riittää myös uu-
sille toimijoille. 

Savilahteen rakennetaan 35 000 
toimijan innovaatiokeidas. Pirho-
sen mukaan ei riitä, että tehdään 
jatkuvasti uutta, vaan on otettava 
myös seuraava askel.

– Tavoitteena on rakentaa Savi-
lahteen Euroopan innostavin oppi-
mis- ja innovaatioympäristö. Samal-
la alueella on koulutusta yliopistos-
ta toisen asteen oppilaitoksiin, lois-
tavia työmahdollisuuksia ja asunto-
ja. Savilahdessa on lupa tehdä toi-

sin. Kokeilemme uusia ratkaisuja, 
joita voidaan levittää muualle val-
takunnallisesti ja kansainvälisesti, 
Pirhonen kertoo.

Yritysystävällisyyteen panoste-
taan Kuopiossa; kaupungin yritys-
palvelu tukee yritysten sijoittumis-
ta ja kehitystä kaikissa yritystoimin-
nan vaiheissa, toimialasta riippu-
matta. Useat alueen yritykset ovat 
sijoittuneet Kuopion Technopolik-
selle, joka tarjoaa laajan tukipalve-
luvalikoiman sekä uusia verkostoi-
tumis-ja yhteistyömahdollisuuksia. 

Yli 118 000 asukkaan Kuopios-
sa rakennetaan tänä vuonna 1 600 
uutta asuntoa. Asukastiheys kes-
kustan alueella on lähes yhtä suuri 
kuin Helsingissä. 

Innovaatiot syntyvät  
ainutlaatuisessa ympäristössä 



MAINOSLIITE YMPÄRISTÖRATKAISUT ●  1110 ●  YMPÄRISTÖRATKAISUT MAINOSLIITE

Rakennusalalla ympä-
ristövaikutusten mini-
moinnilla on valtava 
merkitys. Arkeen jalkau-
tettujen liiketoiminta-
periaatteiden ja hyvän 
suunnittelun avulla vas-
tuullinen rakentaminen 
on tätä päivää. 
teksti suvi huttunen 
kuva aleksi palmqvist

P eab lanseerasi viime syk-
synä uudet liiketoimin-
taperiaatteensa. Niiden 
ydin, Rakennamme kun-

nolla – kannamme vastuumme, ki-
teyttää hyvin sen, mitä pohjoismai-
nen yhteiskuntarakentaja haluaa ol-
la tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

– Liiketoimintaperiaatteet on 
johdettu yrityksen arvoista, jotka 
tulevat Peabin perustajilta. Koko-
naisvastuun kantaminen lähtee ai-
van Peabin alkujuurilta ja nyt nuo 
arvot on saatu oikeasti elämään ko-
ko toiminnassa, Peab Oy:n toimitus-
johtaja Mika Katajisto kertoo.

Peabin arvot ovat luotettavuus, 

Resurssit tehokkaaseen käyttöön
Peabin tavoitteena on olla rakennusalan paras työpaikka. Toimitusjohtaja Mika Katajisto uskoo, että kaikki lähtee motivoituneesta henkilöstöstä. 

henkilökohtaisuus, käytännönlä-
heisyys ja kehittyminen. Kaiken 
toiminnan täytyy peilautua näistä 
arvoista. Tavoitteena on olla raken-
nusalan paras työpaikka, saada tyy-
tyväisimmät asiakkaat ja olla kan-
nattavin yritys. 

Ympäristöasiat korostuvat
Yksi osa liiketoimintaperiaatteita 
on ympäristöstä huolehtiminen. 
Rakennusalalla käytetään paljon 
materiaaleja ja niiden valmistuk-
seen kuluu paljon energiaa. Myös 
kuljetuksia on paljon ja jätettä syn-
tyy runsaasti. Näihin kaikkiin pys-
tytään onneksi vaikuttamaan, ja 
Peabin yksi strateginen kehitysalue 
onkin energiankulutuksen vähentä-
minen ja materiaalinhallinta.

– Resurssien tehokas käyttö on 
tärkeää. Pyrimme siihen, että työ-
mailla syntyy mahdollisimman vä-
hän hukkamateriaalia ja vältämme 
terveydelle haitallisia aineita. Työ-
maat ovat energiasyöppöjä, ja sik-
si kaikki työmaillamme käytettävä 
sähkö on tuotettu uusiutuvilla ener-
gialähteillä, Katajisto sanoo.

Sähköä rakennustyömailla kuluu 
pakostakin paljon, sillä rakennuk-
set on esimerkiksi saatava raken-
teistaan kuiviksi. Peabin työmailla 
energiankäyttöä on saatu kuitenkin 

vähenemään hyvällä suunnittelul-
la, ja muun muassa työmaavalais-
tus toteutetaan energiatehokkaalla 
LED-tekniikalla. 

Myös jätteiden kohdalla on ta-
pahtunut paljon edistystä. Tällä 
hetkellä 92 prosenttia työmaiden 
rakennusjätteestä pystytään hyö-
dyntämään ja joissakin rakennusten 
purkuhankkeissa on päästy jopa 95 
prosentin kierrätystasoon. 

– Työmailla syntyy erityisesti 
paljon muovijätettä. Lajittelemme 
ja kierrätämme sen tarkasti.

Ympäristöstä huolehtiminen nä-
kyy myös Peabin toimistoilla. Esi-
merkiksi Helsingin Pitäjänmäessä 
sijaitseva Ultimes Business Garden 
–toimistorakennus on saanut kor-
keimman mahdollisen LEED-ser-
tifioinnin, LEED Platinumin. Pea-
bin ensimmäinen Business Garden 
-konseptin mukainen toimistora-
kennus Moveres oli Pohjoismaiden 
ensimmäinen LEED-sertifioitu toi-
mistorakennus. Myös koko Peabin 
ympäristöjärjestelmä on sertifioi-
tu uusimman standardin mukaan, 
samoin kuin Peabin toimintajär-
jestelmä ja työturvallisuus. Vaikka 
toiminta on sertifioitu, se edellyttää 
Katajiston mukaan kuitenkin jatku-
vaa kehittämistä, mihin Peabilla ol-
laan valmiita myös panostamaan.

Jotta liiketoimintaperiaatteet nä-
kyvät myös käytännössä, täytyy ko-
ko henkilöstön ymmärtää ne ja to-
teuttaa niitä jokapäiväisessä työs-
sään. Siksi Peab haluaakin olla ra-
kennusalan paras työpaikka, sil-
lä motivoituneet työntekijät vie-
vät asioita eteenpäin. Katajisto us-
koo, että henkilöstön avulla yritys 
voi vaikuttaa oikeastaan kaikkeen 
kestävän kehityksen alueella.

Turvallisuudesta ei voi tinkiä
Toinen vastuullisuuden osa-alue, 
jonka merkitys korostuu rakennus-
alalla, on työolot ja työturvallisuus. 
Riski onnettomuuksille on olemas-
sa koko ajan eikä turvallisuudesta 
voi tinkiä hetkeksikään.

– Olemme sitoutuneet Nolla ta-
paturmaa 2020 –projektiin eli ta-
voitteena on, ettei työmaillamme 
tapahtuisi yhtään onnettomuutta. 
Onneksi suurin osa  työmaiden ta-
paturmista on pieniä ja lieviä, mutta 
asennetyötä pitää jatkaa edelleen. 
Jokainen tapaturma ja onnetto-
muus on liikaa, Katajisto painottaa.

Työmailla olosuhteet ovat usein 
vaativat työn fyysisyyden ja sääolo-
suhteiden vuoksi. Siksi olosuhtei-
den on oltava parhaat mahdolliset. 
Peabilla on tehty päätös, että työ-
mailla tulee kiertämään säännöl-

lisesti ergonomiavalmentaja, joka 
korjaa muun muassa työasentoja, 
jotta raskas työ ei aiheuttaisi turhia 
loukkaantumisia tai vammoja. Työ-
oloja kehitetään myös toimistois-
sa. Peabin Pitäjänmäen toimistolla 
on esimerkiksi työskentelyyn useita 
erilaisia tiloja ja kohtaamispaikkoja. 
Niiden avulla etsitään toimivia rat-
kaisuja siihen, miten työtä tulevai-
suudessa tehdään.

Peabin 
ympäristö-
tavoitteet
● Vuonna 2030 terveydel-
le ja ympäristölle vaaralli-
sista aineista on luovuttu.

● Vuonna 2040 toimin- 
nan materiaalitehokkuus  
on 100 prosenttia.

● Vuonna 2045 yritys on 
täysin ilmastoneutraali.

I N FO Hyvin suunniteltu ja ra-
kennettu ympäristö hel-
pottaa arkista elämää ja 
parhaimmillaan tuot-
taa myös iloa ja virkistys-
tä käyttäjille. Ympäristöä 
häiritseviä tekijöitä voi 
ehkäistä viihtyisyydestä 
tinkimättä. 
teksti timo hämäläinen 
kuva joona raevuori

V aikka infrastruktuurin 
suunnittelussa on läh-
tökohtana arjen suju-
vuus, suunnittelijoilla 

ja tilaajilla saa olla myös rohkeutta 
ja leikkimieltä, sanoo johtava kon-
sultti Laura Soosalu Destia Oy:stä.

Soosalu ottaa esimerkiksi katu-
tilaan sijoitettavan penkin: kalus-
te on tarkoitettu istumiseen, mut-
ta kiinnostavan värityksen ja muo-
toilun avulla se on arjen estetiikkaa, 
jopa taidetta.

Ympäristön suunnittelussa tuli-
si ajatella ihmisen kaikkia aisteja.

– Vesi on elementti, jota on mu-
kava koskea, ja virtaavasta tai suih-

Vetovoimaista infrastruktuuria
Destian johtava konsultti Laura Soosalu toivoo suunnittelijoilta uskallusta valita uudenlaisia ratkaisuja parantamaan rakennetun ympäristön laatua ja viihtyisyyttä.

kuavasta vedestä lähtee miellyttä-
vä ääni. Myös valolla ja väreillä voi-
daan tuottaa iloa ja elämyksiä. Eri-
laiset tuoksut, materiaalit ja pinnat 
ovat tärkeitä erityisesti henkilöille, 
joiden näkö- ja kuuloaisti ovat ra-
joittuneet, Soosalu selventää.

Miellyttävät äänet rauhoittavat, 
mutta melu koetaan häiritsevänä. 
Melua kannattaa torjua ensisijaises-
ti maankäytön järkevällä suunnitte-
lulla, jolloin ei tarvitse harkita erilli-
siä meluntorjuntarakenteita.

– Jos meluesteen rakentaminen 
on välttämätöntä, voidaan esteisiin 
liittää muita elementtejä, esimer-
kiksi viherrakenteita tai valotaidet-
ta. Me Destiassa haluamme suunni-
tella ja toteuttaa meluesteet ympä-
ristön viihtyisyydestä tinkimättä. 

Kaupunkirakenteen tiivistymi-
nen ja huoli ilmastonmuutokses-
ta sekä ympäristöstä asettavat yhä 
enemmän haasteita elinympäristön 
suunnittelulle ja rakentamiselle. 
Omalla autolla ajamisen sijaan ih-
miset halutaan ohjata käyttämään 
enemmän joukkoliikennettä ja eri 
liikennemuotoja yhdistäviä liikku-
mispalveluita. 

– Palvelu on kaiken a ja o. Toimi-
va ja hyvin hoidettu jalankulku- ja 
pyöräilyväylä houkuttelee liikku-
maan. Niiden vetovoimaa voidaan 

lisätä oikeanlaisella valaistuksella, 
miellyttävillä väreillä, materiaaleil-
la sekä viherrakenteilla.

Lisääntyvät tulvat kuriin
Suomessa, kuten monissa muissa-
kin maissa, on havahduttu voimak-
kaiden sateiden aiheuttamaan hule-
vesiongelmaan. Sademäärien kasvu 
on johtanut etenkin tiiviisti raken-
netuissa kaupunkiympäristöissä 
tulvien ja eroosion lisääntymiseen.

Soosalun mukaan ilmaston muut- 
tuminen otetaan kyllä huomioon 
uusissa suunnittelu- ja mitoitus-
ohjeissa, mutta varsinkin vanhoil-
la alueilla korjaustoimet vievät ai-
kansa.

Vesien hallintaan on monia kei-
noja. Veden imeytymistä maape-
rään voidaan edesauttaa esimer-
kiksi laatoituksella, viherkaistoilla 
ja vettä läpäisevällä päällysteellä. 

– Hulevesikosteikot ja katualueen 
viherkaistat voivat olla osana vir-
kistysalueita. Samalla kun kostei-
kot pidättävät vettä, ne pitävät yl-
lä luonnon monimuotoisuutta ja es-
tävät kiintoaineiden, ravinteiden ja 
haitta-aineiden pääsyä vesistöön. 
Hulevesialtaan puhdasta vettä voi-
daan hyödyntää monin tavoin, Soo-
salu toteaa.

Asiantuntijat yhteistyössä   
Rakennetulle ympäristölle asetetta-
vat vaatimukset ja tavoitteet muut-
tuvat jatkuvasti. Muutos vaatii kai-
kilta toimijoilta perinteisten ajatus-
mallien ravistelua ja uudenlaisia 
ratkaisuja – sekä yhteistyötä. 

Destialla on hyvät valmiudet vas-
tata alan uudistuviin haasteisiin, 
sillä yhtiö tarjoaa palveluja koko 
infran elinkaarelle, suunnittelusta 
rakentamiseen ja kunnossapitoon.

– Talosta löytyy niin maise-
ma-, geo-, taitorakenne-, katu-, ra-
ta-, kallio- ja aluesuunnittelijoi-
ta kuin ympäristö- ja meluasian-
tuntijoita rakentamisen sekä kun-
nossapidon tositoimijoiden li-
säksi. Teemme yhteistyötä yli 
toimipisteiden ja osaamisalu-
eiden varmistaaksemme asiak- 
kaan kannalta  parhaan ratkaisun, 
Soosalu vakuuttaa. 

Destian asiantuntemusta suo-
malaisesta infrasta hyödynnetään 
myös erilaisissa asiantuntijatehtä-
vissä. Destian asiantuntijat laati-
vat esimerkiksi äskettäin Liiken-
nevirastolle radan matalien me-
luesteiden tuotevaatimukset. Ma-
talilla meluesteillä vastataan tiivis-
tyvän kaupunkirakenteen haastei-
siin, kun asuntoja rakennetaan yhä 
lähemmäksi väyliä. 

Viihtyisän
ympäristön
kulmakivet
● Muotoilu, materiaalit ja 
värit vaikuttavat rakentei-
den estetiikkaan.

● Viherrakenteet muodos-
tavat virkistäviä keitaita ja 
valaistus luo tunnelmaa.

● Rakennusten ja rakentei-
den järkevä sijoittelu vä-
hentää meluhaittoja.

I N FO

”Ympäristön 
suunnittelussa 
tulisi ottaa huo-
mioon ihmisen 
jokainen aisti.”



12 ●  YMPÄRISTÖRATKAISUT MAINOSLIITE

Tee ekoteko. Lannoita puutarhaasi luonnon ehdoilla.

Uusi Ympäristön Ystävä 
Puutarhalannoite

Ympäristön Ystävä Puutarhalannoite on kasviperäinen ja 80 % 
raaka-aineista on kierrätettyä. Lannoitteessa on 20 % mineraalilisä, 
jonka tehtävänä on tasapainottaa ravinnesisältö kasveille sopivaksi. 
Maahan menee juuri se määrä ravinteita, jonka kasvit ja maaperä 
pystyvät hyödyntämään.

Lannoiterakeet ovat hajuttomia ja niiden käyttö on mukavan helppoa ja siistiä. 
Valitse sopiva pakkauskoko puutarhasi mukaan: 0,5 L, 10 L ja 20 L.

Ympäristön Ystävä Puutarhalannoitteen 
löydät mm. K-raudasta, Prismasta, 
Terrasta ja Hong Kong -tavarataloista.

Ympäristön Ystävä Puutarhalannoite on suomalainen innovaatio. 
Se on kiertotalouslannoite, joka huolehtii paitsi kotipuutarhasta 

myös elinympäristöstämme laajemmin: hidastaa osaltaan 
ilmastonmuutosta ja auttaa Itämerta. 
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UTOSTA!

BERNER OY:n
   SITOUMUS

Tukea Itämeri-
    säätiön työtä
        jatkuvalla tuote- 
            kehityksellä ja
                lahjoituksin.
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SÄÄSTYY

KASVIPERÄINEN
VAIHTOEHTO

HYÖTYY Y
MPÄRISTÖ

80% 
raaka-aineista 

on kierrätettyä.

Kotipuutarha kasvaa 
ja kukoistaa tasa-

painossa ympäristön 
kanssa.

Haluamme kukintaa 
vain puutarhaan, 

ei Itämereen!

Muokkaa ravinteet 
sopiviksi kasveille.

20% 
mineraali-
lisä tasa-
painottaa
ravinteet.

Kukoistava kotipuutarha on 
ekoteko, koska kasvit sito-
vat juurillaan hiiltä maahan.

Kotipuutarhureilla on 
valta: monta pientä 

valintaa on yhteensä 
iso apu Itämerelle.


