
Vihreä. Vastuullista ekologistiikkaa Gigantilta. s. 8

Auringon voima
tarjoaa taloudellisia ja toiminta-
varmoja ratkaisuja uusiutuvan 

energian kentällä. s. 3

Älykäs kaupunki
vastaa kestävän kehityksen uusiin 
haasteisiin innovatiivisen seutu- ja  

yritysyhteistyön voimin. s. 4

Ympäristön suojelu
vastuullisen yrityksen toiminta-
tapana teollisuuden teknologia-  

ja lannoiteratkaisuissa. s. 15

Vastuusta
 yritykselle     
 elinkeino
Edelläkävijälle yritysvastuu 
on enemmän kuin irrallinen 
strategia. Asiantuntijana  
PwC:n Sirpa Juutinen.
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P ääkonttoreiden ja liikera-
kennusten katoille on vii-
me vuosina noussut kiih-
tyvällä tahdilla suuria au-

rinkopaneelikenttiä. Syynä ei ole ai-
noastaan se, että yritykset ovat si-
toutuneet pienentämään hiilijalan-
jälkeään ja haluavat siirtyä käyttä-
mään puhdasta ja uusiutuvaa ener-

giaa. Kiinnostus on herännyt, kos-
ka aurinkovoimala investointina tuo 
kiinteistöalan keskiarvoa parem-
man vuosituoton sijoitetulle pää-
omalle. Energiantuotto on merkittä-
vä ja ylläpitokustannukset alhaiset. 

– Aurinkosähkö on edullisempaa 
kuin ostosähkö verkosta pohjoisin-
ta Suomea myöten, kertoo Solnet 

Green Energy Oy:n perustajaosakas 
Arttur Kulvik.

Älykäs järjestelmä kattaa ke-
säkuukausina jopa puolet suuren 
kiinteistön sähköntarpeesta, vuo-
den kokonaiskulutuksestakin noin 
10–20 prosenttia.

Omaan aurinkovoimalaan inves-
toiminen houkuttaa yrityksiä, sil-
lä voimalan tuottama sähkö on jo-
pa puolet edullisempaa kuin osto-
sähkö verkosta. Aurinkovoimalan 
elinkaari on yli 30 vuotta ja kom-
ponenteilla on jopa 25 vuoden tuo-
tetakuut. 

Palveluna ilman 
investointia
Aurinkosähköä voi ostaa myös pal-
velusopimuksella. Voimalan asen-
tamisesta ja ylläpidosta huolehtiva 
yritys myy tuotetun sähkön kiin-
teistölle. 

– Asiakkaitamme kiinnostavat 
järjestelmän älykkyyden lisäk-
si alhaiset elinkaarikustannukset, 
rahoitusratkaisut ja aurinkosäh-
köön siirtymisen helppous, sanoo 
Kulvik. 

Solnet toimittaa voimaloita myös 
palvelumallilla, jossa asiakas mak-
saa vain tuotetusta sähköstä.

– Mallissa asiakas voi madaltaa 

Suuret kiinteistökohtaiset aurinkovoimalat lisääntyvät, sillä älykäs järjestelmä takaa optimaalisen sähköntuotannon ja taloudellisen kannattavuuden. 

käyttökustannuksia investoimat-
ta itse voimalaan, Kulvik selventää. 

Paneelikohtaista tietoa
Älykkäässä aurinkosähköjärjes-
telmässä jokainen paneeli katolla 
muodostaa oman tuotantoyksik-
könsä. Paneelin toimintaa ja ener-
giantuottoa voidaan seurata reaa-
liaikaisesti mobiilisovellusten avul-
la, ja mahdolliset vikatilanteet on 
helppo analysoida. Aurinkovoima-
la kytketään osaksi taloautomaatio-
ta ja tuotantotiedot välitetään suo-
raan näyttöruuduille sekä verkko-
palveluihin. 

Suurten kiinteistöjen haltijat 
arvostavat ylläpidon helppoutta: 
huollon tarve on vähäinen, ja vir-

heilmoitukset välitetään keskitet-
tyyn valvontaan. 

Toimintavarma ja turvallinen
Älykäs järjestelmä valvoo itse it-
seään. Se havaitsee vikatilanteet 
ennalta, ja voimala myös ohittaa 
vikaantuneen komponentin auto-
maattisesti.

– Järjestelmämme suojaominai-
suudet ylittävät kaikki eurooppalai-
set vaatimukset. Koko paneelikent-
tä saadaan tarvittaessa jännitteettö-
mäksi, mikä helpottaa huoltamista. 

Mahdollisessa tulipalossa perin-
teinen aurinkovoimala vaikeuttaa 
sammutustöitä, sillä paneelikent-
tä pysyy jännitteisenä. Älykäs jär-
jestelmä puolestaan katkaisee vir-
ran automaattisesti myös paneeli-
kentältä, jolloin huolto- ja sammu-
tustyöt voidaan aloittaa normaaliin 
tapaan turvallisesti. 

– Uskon, että vakuutusyhtiöt tu-
levat huomioimaan aurinkovoima-
loiden paloturvaominaisuudet kiin-
teistöjen vakuutusmaksuissa, Kul-
vik sanoo.

Solnet Green Energyn missiona 
on ilmastonmuutoksen pysäyttämi-
nen ja uusiutuvan energian käytön 
lisääminen. Yrityksellä on niin koti-
talous- kuin yritysasiakkaita. 

” Järjestelmämme  
suojaavat  
omi naisuudet  
ylittä vät kaikki 
euroop palaiset  
vaatimukset.”

KAIKKIHAN SEN sanan jo tunte-
vat: yritysvastuu on tunkeutunut 
yritysten ja kansalaisten sanavaras-
toon, ilmestynyt toimitusjohtajal-
ta aikaa odottavien asioiden jouk-
koon, ja kolkuttelee hallituksen ko-
kouksen ovellakin. Sana on tuttu, 
mutta sen merkitys ja tehtävä lii-
ketoiminnassa etsivät vielä paik-
kaansa. Ilmastonmuutos, väestön 
sekä keskiluokkaistuvan kulutuk-
sen kasvu eivät sivuuta yrityksiä 
niissäkään tapauksissa, ettei yri-
tysvastuuta osata hahmottaa oman 
bisneksen kannalta tärkeäksi.

VOIMME KARKEASTI erottaa nel-
jä eri yritysryhmää: yritysvastuun 
lakisääteiset velvoitteet hoitavat, 
asiakkaiden tai liikekumppaneiden 
ehdoksi asettamiin yritysvastuun 
täsmävaatimuksiin vastaavat sekä 
asiakkaiden ja sidosryhmien vas-
tuullisuuteen liittyvään nykyiseen 
kysyntään reagoivat. Nämä kolme 
yritysjoukkoa ovat saaneet selkeän 
signaalin sille, että vastuullisuuteen 
jossakin muodossa panostaminen 
on järkevää ja kannattavaa, ehkä 
jopa välttämätönsä. Sen pohjalta 
toteutetaan tarvittavat vastuulli-
suustoimet.

Käytännössä se tarkoittaa esi-
merkiksi lakisääteistä yritysvas-
tuun raportointia niillä yrityksil-
lä, joita kirjanpitolain uusi velvoi-
te koskee. Kysymykseen voi tulla 
myös YK:n Global Compact-aloit-
teeseen liittyminen, mikäli ison 
yrityksen alihankkijaksi pääsy sitä 
edellyttää. Kolmannessa yritysryh-
mässä puolestaan voidaan reagoi-
da siihen, että asiakas haluaa ostaa 
energiatehokkaampia ja vähäpääs-
töisempiä tuotteita, jolloin on liike-
taloudellinen etu kehittää sellaisia.

Yritysvastuun
monet muodot
– yksi vielä puuttuu

Puheenvuoro

Sirpa Juutinen
PwC:n asiantuntija
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Yritysvastuu on Content Housen julkaisema mainosliite. Jaellaan Helsingin 
Sanomien liitteenä 4.9.2017. Painosmäärä 112 000.

TEKIJÄT | Päätoimittaja Laura Syväniemi | Projektipäälliköt Iikka Köngäs, 
Iiro Aarnikoivu, Eero Palomäki | Tekijät Liisa Joensuu, Anne Yrjänä, Virpi 
Ekholm, Päivi Remes, Katja Alaja, Tarja Rannisto | Kuvat Aleksi Palmqvist, 
Eino Ansio, Anne Yrjänä, Oscar Nissin | Ulkoasu Mediaosuuskunta Kuula

ENTÄ SE NELJÄS yritysryhmä? 
Siihen kuuluvissa yrityksissä tar-
kastellaan yritysvastuun näkökul-
masta sekä tätä päivää että tulevai-
suutta. Siinä ryhmässä visioidaan 
yritysvastuuseen kohdistuvia odo-
tuksia ja tarpeita koko strategiakau-
della, joskus vähän pidemmällekin. 
Riskienkartoituksessa yritysvas-
tuun näkökulma on mukana. Asi-
akkaiden tarpeiden muutosta seu-
rataan myös vastuullisuuden mer-
kityksen muutoksia seuraillen. 

Tämän kaiken seurauksena stra-
tegia saattaa saada uuden suunnan 
ennakoitaessa maailman ja sen 
myötä markkinoiden odotusten ja 
tuotannon reunaehtojen muutok-
sia kestävällä tavalla. Silti strategi-
sesti yritysvastuusta ajattelevien 
yritysten joukko on edelleen mel-
ko pieni, mutta uskon sen vähitel-
len kasvavan. 

Ehkä joskus saamme myös vii-
dennen ryhmän. Siinä yritysvas-
tuu on päätynyt yhdeksi liiketoi-
minnassa huomioon otettavista 
parametreista niin luontevasti, et-
tei meillä ole edes tarvetta yritys-
vastuulle terminä. Vaikka yritysvas-
tuulla on jo nyt monta muotoa, niin 
tätä jään vielä odottamaan.

Sirpa Juutinen ● Puheenvuoro
Solnet Green Energy ● Yritykset innostuivat auringosta
Espoon kaupunki ● Espoo kasvaa kestävästi
Realgreen
Palmia ● Vastuu osana strategiaa
Cambridge Ohjelma ●  C4B – Ratkaisu työssä jaksamiseen
Gigantti ● Gigantin ekokuljetukset laajenivat
Fincumet Oy ● Ei romua vaan raaka-ainetta
Vapo ● Nuorta energiavirtaa
Leppäkosken Sähkö ●  Uutta sähköä energia-alalle 
Peab ●  Kestävää rakentamassa
Arvid Nordquist ●  Vastuullisesta kahvihetkestä  
reilu jälkimaku
Globe Hope ● Ekologista ja eettistä designia
Yara ● Vastuullisuus antaa luvan toimia

Yritykset 
innostuivat 
auringosta
Yhä useamman yrityksen katto on hyötykäytos sä , 
keräämässä auringon energiaa. Paneelit katolla  
kannattavat, sillä niiden hinnat ovat pudonneet  
ja ylläpito on edullisempaa kuin ennen.
teksti liisa joensuu kuva aleksi palmqvist

s. 6

s. 11

s. 13
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E spoossa tavoitteena on 
remontoida energiatuo-
tannon ilmastopäästöt 
murto-osaan nykyisestä.

-Tavoitteena on hiilivapaa kau-
kolämpö vuoteen 2030 mennes-
sä, kertoo Smart & Clean -säätiön 
hallituksen puheenjohtaja ja For-
tum Oyj:n toimitusjohtaja Pekka 
Lundmark.  

Kunnianhimoiseen tavoittee-
seen päästään investoimalla uusiin 
energiantuotantoratkaisuihin, jois-
sa pyritään hyödyntämään hukka-
lämpövirtoja, bio- ja kierrätyspolt-
toaineita sekä mahdollisuuksien 
mukaan myös geotermistä energi-

Osallistu
● Espoon kaupunki haastaa  
yritykset, yhteisöt ja aktiivit  
kehittämisyhteistyöhön.

● Lähetä kehitysehdotuksesi 
osoitteeseen kestava@espoo.fi. 
Posti ohjautuu kestävän kehi- 
tyksen johtajalle Pasi Laitalalle  
ja tiimilleen.

Espoo kasvaa kestävästi

Älykkäitä
ratkaisuja 
liikkumiseen

Energia 
remonttiin 
yhteistyöllä

Euroopan kestävin  
kaupunki teki kehi-
tyksestä yhteistä:  
toiminta on avointa 
myös yhteistyö-
kumppaneille.
teksti content house 
kuva aleksi palmqvist

Ilmastonmuutos sekä 
globaali energian kysyn-
nän kasvu ruokkivat tar-
vetta kestäville energia-
palveluille. Espoo vastaa 
osaltaan haasteeseen.

Espoon liikenteen kehi-
tyshankkeet ulottuvat 
aina kaupunkipyöristä 
sähkö- ja robottibus-
seihin. Liikkuminen  
on yhä tehokkaampaa ja 
päästöttömämpää.

E uroopan kestävimmäk-
si kaupungiksi todetus-
sa Espoossa tehtaillaan 
tehokkaasti uutta.

–  Espoo haluaa toimia avoime-
na ja aktiivisena kehittämisympä-
ristönä, kertoo kaupunginjohtaja 
Jukka Mäkelä.

Yhteinen kehittäminen ja kokei-
leminen avaavat kaupungille uusia 
markkinoita ja parantavat tehok-

kaasti alueen kilpailukykyä. Espoon 
keskeisiin kehittämisalueisiin kuu-
luvat monen muun muassa päästöt-
tömät energiaratkaisut, rakentuvat 
raideratkaisut, liikenteen uudet pal-
velut, fiksujen alueratkaisujen ke-
hittäminen sekä kierrätyksen ja ja-
kamisen ratkaisut.

Uudet, innovatiiviset liikkumi-
sen palvelut ovatkin merkittävässä 
roolissa Espoon yhteisöllisessä ke-

S atsaus kestävään kehi-
tykseen sekä seudulli-
seen yhteistyöhön näkyy 
Espoon kaupungin liiken-

teen kehityshankkeissa aina kau-
punkipyörien pilotista sähkö- ja ro-
bottibusseihin. Liikkumisesta teh-
dään seudullisen yhteistyön sekä 
paikallisen osaamisen keinoin aina 
helpompaa, puhtaampaa ja kustan-
nustehokkaampaa.

Pyöräily on kerryttänyt valta-
vasti suosiotaan pääkaupunkiseu-
dulla. Nyt työmatkat taittuvat pol-
kien myös Espoossa, kun kokeilu 

HKL:n kanssa toi kaupunkiin 100 
kaupunkipyörää sekä 10 kaupun-
kipyöräasemaa. Kehittämistyö-
hön ovat tervetulleita mukaan 
myös pyörien käyttäjät, paikalli-
set asukkaat ja yritykset.

Vuosi 2016 näki liikenteen seas-
sa ensimmäiset pikaladattavat säh-
köbussit, joiden akku latautuu jo-
pa 1,5 minuutissa. Lisäksi Espoos-
sa on aloitettu robottibussien pi-
lotointi. Robottibussi on yksi rat-
kaisu sujuvan liikkumisen haas-
teisiin.

– Robottibussit eivät riko liiken-

hitystyössä.
Esimerkiksi hyvän palautteen 

saaneelle kaupunkipyöräkokeilul-
le haetaan toimivaa jatkoa.

- Edellytän kuitenkin, että Hel-
singin pyöräjärjestelmät ovat yh-
teensopivia, toteaa Mäkelä.

– Tavoitteena on kehittää jokai-
sen Espoossa kulkevan liikkumis-
palveluja, vahvistaa Kestävä Espoo 
-ohjelman puheenjohtaja ja kau-

aa. Mahdollistajana toimii Espoon 
laaja kaukolämpöverkko.  

– Yhteistyöllä pyrimme merkit-
tävään muutokseen espoolaisten 
energian tuotannossa, jakelussa 
ja käytössä, ilmoittaa Lundmark. 

Energiayhteistyön ansiosta uu-
siutuvan energian osuus Espoon 
kaukolämmöstä on noussut jo muu-
tamassa vuodessa lähes nollasta jo-
pa 30 prosenttiin. Kehityksen odo-
tetaan jatkuvan samankaltaisena.

– Esimerkiksi yksistään geoter-
misellä lämmöllä on onnistuessaan 
mahdollista kattaa jopa puolet kau-
kolämmön tarpeesta Espoossa. 

Geotermisen lämmön tuotanto 
on täysin polttoainevapaata, jolloin 
sen hyödyntämisellä vältetään il-
makehään päätyvät päästöt.

Yhteistyö ulottuu myös sähköi-
sen liikenteen edistämiseen. For-
tum on toteuttanut Espooseen säh-
köautojen latauspisteet. Yhteinen 
sopimus tukee julkisten latauspis-
teiden yleistymistä ja kartoittaa tu-
levaisuuden tarvetta.

Fortumin ja Espoon kaupungin 
välinen yhteistyö on osa Smart & 
Clean –hanketta, jonka tarkoituk-
sena on luoda pääkaupunkiseudus-
ta kansainvälisesti merkittävä eko-
logisten ja älykkäiden ratkaisujen 
referenssialue.

punginvaltuutettu Sirpa Hertell.  
Älykkään liikenteen kehittämi-

seen haetaan ratkaisuja erityises-
ti länsimetron varrelle, jossa liik-
kumispalvelut muuttuvat merkit-
tävällä tavalla metron aloittaessa 
liikennöinnin. Matkaketjujen yh-
distäminen, uudet yhteiskäyttöi-
set liikkumisratkaisut ja liikkumi-
sen palvelut sujuvoittavat arkea.

Fiksumpi kaupunki 
yhteisvoimin
Espoo on kovaa vauhtia kasvamas-
sa smart & clean -ratkaisujen edel-
läkävijäalueeksi. Voimakkaan kas-
vun ja menestyksen takana ovat 
päättäjien, asukkaiden ja yritys-
ten yhteiset hartiavoimat.

– Kaupungin kannalta on kes-
keistä, että asukas- ja asiakasläh-
töisiä kestäviä ratkaisuja kehite-
tään ja toteutetaan yhdessä. Hyvä 
yhteispeli asukkaiden, yritysten, 
tutkimuslaitosten ja korkeakoulu-
jen kanssa on edellytys onnistumi-
selle, Mäkelä toteaa.

Eri asiantuntijaosaamisen hyö-
dyntäminen avaa mahdollisuuksia 
fiksun kaupungin rakentamiseksi. 
Sen myötä alueesta kehittyy myös 
parempi yrittämiseen. 

nesääntöjä, summaa projektijoh-
taja Harri Santamala Metropolias-
ta. Mahdollisuus parantaa liiken-
neturvaa on autonomisen tekno-
logian yksi tärkeimmistä eduista.

Automaatioteknologian kehitys-
työ avaa kaupunkiliikenteelle pal-
jon mahdollisuuksia, joihin myös 
Espoossa ollaan tartuttu.

– Kun robottibussit saadaan kau-
palliseen käyttöön, niillä on mer-
kittävä vaikutus julkisen liikenteen 
toteuttamiseen ja toimintaan. Ta-
voitteena on tuottaa parempia pal-
veluita edullisemmin.

Ohjaustangoissa kaupunginvaltuutettu ja Kestävä Espoo -ohjelman puheenjohtaja Sirpa Hertell sekä kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Robottibussi on turvallinen ratkaisu liikenteeseen.

KUVA OSCAR NISSIN
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Ratkaisu työssä 
jaksamiseen

C ambridge Finlandin pilo-
tit ovat ensimmäisiä sekä 
Suomessa että maailmas-
sa. Hanke onkin heti he-

rättänyt kansainvälistä kiinnostus-
ta. C4B on yrityksille apuväline työ-
hyvinvoinnista ja -terveydestä huo-
lehtimiseen eli sosiaalisen vastuun 

haasteen kantamiseen.  
– Cambridgella on pitkältä ajal-

ta hankittu ymmärrys ihmisen 
elämästä ja tätä positiivista pöhi-
nää on nyt tarjolla yrityksiin. Pilo-
tit osoittavat, että painonhallinta 
lisää elämänhallintaa ja pirteyttä. 
Pitkän tähtäimen tavoitteena on 
sairaspoissaolojen vähentäminen, 
kertoo toimitusjohtaja Annika Rak. 

Piloteissa Snellmannilla ja OS-
TP:llä saadut tulokset painottuivat 
hieman eri tavoilla. Yhteistä oli pir-
teyden huomattava lisääntyminen. 
Kun kunto kohenee, elämänilokin 
lisääntyy ja se vaikuttaa sekä työ-
hön että yksityiselämään. 

– OSTP:llä saatiin parannuksia 
unen laatuun ja yleiseen hyvin-
vointiin. Terveysuhkakokemuk-
set vähenivät merkittävästi, iloit-
see Annika Rak.

Piloteissa paljastuivat myös nii-
den piilevät edut. 

– Yhteinen tekeminen lisäsi yri-

tysten yhteishenkeä. Ohjaajien tu-
kemissa ryhmissä toimiminen on 
sallivampaa kuin yksin puurtami-
nen. Jokainen kuuntelee toistaan 
tarkkaan, kun puhutaan yhteisestä 
asiasta. Endorfiinitasotkin kohoa-
vat korkealle, kun ryhmässä on ti-
laa naurulle, lisää Rak.

Cambridge ohjelma motivoi
Lapsiperheen arki oli kerryttänyt pi-
lottiryhmään kuuluneelle Ann-So-
fi Granholmille runsaasti lisäkiloja.

– Rakastin karkkia ja tykkäsin 
kovasti leipoa koko perheelle. Olin 
yrittänyt laihduttaa kaikin mahdol-
lisin keinoin, mutta kilot tulivat ai-
na takaisin, Granholm muistelee. 

Cambridgen tekee motivoivak-
si se, että siinä edetään kahden vii-
kon askelin kohti arjen ruokavalio-
ta. Ann-Sofin arkeen lisättiin liikun-
taa ja piristysruiske siihen tuli uu-
desta koiranpennusta. Kymmenessä 
viikossa Ann-Sofi karisti 20,1 kiloa.

C4B–
Cambridge Finlandin  
yrityksille luoma C4B  
on pilottihankkeissaan 
osoittanut, kuinka ohjat - 
tu painonhallinta lisää  
pirteyttä ja työhyvinvoin-
tia. Pietarsaaren OSTP:llä 
pudotettiin kymmenessä 
viikossa 160 kiloa.
teksti ja kuva  
anne yrjänä

– Tarvitsin tätä, että selviäisin ar-
kipäivästä. Annikalla on hieno tiimi; 
saimme ohjaajilta koko ajan tukea 
eri vaiheisiin. Ryhmässä toimimi-
nen oli hauskaa, kun jokainen ja-
koi erilaisia kokemuksiaan kannus-
tavasti, Ann-Sofi hymyilee. 

Pienentynyt vaatekoko on suuri 
ilo, mutta terveysuhat ovat ylipai-
non kohdalla todellisia. Niistä myös 
Ann-Sofi oli erityisesti huolissaan.

– Uneni oli aiemmin katkonaista 
ja heräilin useita kertoja yössä. Nyt 
nukun kahdeksan tuntia katkotto-

Nyt yrityksille on tarjolla hyvinvointiohjelma Cambridge for Business, kertoo toimitusjohtaja Annika Rak. Kuvassa muodonmuutoksen läpikäynyt Ann-Sofi Granholm.

Vastuu 
osana 
strategiaa

P almia haluaa kasvat-
taa henkilöstöstään toi-
mialan parhaita osaajia. 
Yritys vahvistaa houkut-

televuuttaan nykyaikaisena työn-
antajana muun muassa panosta-
malla toimintojen digitalisaatioon 
ja tarjoamalla koulutusta ja etene-
mismahdollisuuksia.

Järkevämmin, ei kovempaa
Kehityspäällikkö Sinikka Huka-
ri ymmärtää, että nykymaailmas-

sa digitalisaatio on yrityksen avain 
liiketoiminnan kehittämiseen. Di-
gitalisaatio lisää mahdollisuuksia 
tehokkaaseen työnohjaukseen ja 
sen myötä toimintoja on voitu jär-
keistää, päällekkäisyyksiä karsia se-
kä esimerkiksi paperin käyttöä vä-
hentää.

– Asiakkaillemme digitaalisuus 
näkyy erityisesti tehostuneena pal-
velun saantina. Suurin osa asiak-
kaistamme arvostaa nopeaa ja sel-
keää raportointia, mistä hyödym-

me itsekin. Paremmin suunnitellut 
toiminnot ovat myös ympäristönä-
kökulmasta järkevämpiä, selventää 
turva- ja kiinteistöpalveluiden ke-
hityspäällikkö Johannes Möttönen.

Työntekijöille digitalisaatioon ja 
robotiikkaan panostaminen näkyy 
mahdollisuutena olla kehittyvässä 
teknologiassa mukana. Esimerkik-
si kiinteistönhoitajalle Palmia tar-
joaa uusinta teknologiaa olevat pe-
rustyökalut.

– Siivouspuolella kokeilemme 
parhaillaan robotiikkaa ja myös 
turva- ja kiinteistöpalveluissa mie-
hittämättömän ilma-aluksen, dro-
nen, sekä robottiruohonleikkurei-
den ympärillä tehdään paljon kehi-
tystyötä, Möttönen paljastaa.

Ympäristövastuullisuus 
on asiakkaillekin tärkeää
Palmialle on myönnetty sekä ISO 
9001 laadunhallintasertifikaatti et-
tä ISO 14001 ympäristösertifikaatti. 
Palmian asiakkaille tämä kertoo, et-
tä toiminta on vastuullista ja luo-
tettavaa. 

– Sertifikaatin saaminen edellyt-
tää meiltä jatkuvaa toiminnan ke-
hittämistä sekä laadun parantami-
seksi että ympäristöystävällisyyden 
toteutumiseksi. Olemmekin jo stra-
tegiassamme sitoutuneet siihen, et-
tä rakennamme palvelumme vas-

Palmialle vastuu tarkoittaa ympäristöystävällis-
ten toimintatapojen kehittämistä, henkilökun-
nan osaamiseen ja viihtyvyyteen panostamista 
sekä asiakaslupauksen toteuttamista.
teksti tarja rannisto, kuva aleksi palmqvist

masti, hän sanoo. 
– Joku ryhmässämme pystyi 

jättämään verenpainelääkityk-
sen pois. Meidän suvussamme on 
diabetesta, joten Cambridgeä en voi 
jättää koskaan.

OSTP:n henkilöstöpäällikkö Ulla 
Kauppi iloitsee siitä, että yrityksen 
sairaspoissaolot alittavat teollisuu-
den keskimääräisen tason. 

– On olemassa erilaisia riskiryh-
miä joihin kannattaa panostaa nyt, 
jos haluamme vähentää poissaoloja 
tulevaisuudessa. Yrityksemme Må 
bra grupp miettii, mitä seuraavana 
vuonna asian eteen tehdään. 

Työnantaja oli tiiviisti mukana 
pilotissa ja ryhmäläiset raportoivat 
mielellään Kaupille projektin aika-
na. Tulokset vaikuttivat työntekijöi-
den jaksamiseen ja vapaa-aikaan. 

– Pirteys ja iloisuus selvästi li-
sääntyivät. Näemme tämän inves-
tointina tulevaisuuteen, jolloin jat-
koseuranta on tärkeää.

” Työnantaja  
huolehtii työn-
tekijän tule-
vaisuudesta.”

tuullisesti, kertoo Hukari.
– Pyrimme vähentämään myös 

jätekuormaa hankkimalla työko-
neita ja laitteita, joiden huoltovar-
muus takaa pitkän käyttöiän. Ker-
takäyttömeininki ei sovi meille, li-
sää Möttönen.

Hävikkiruoan vähentämisek-
si Palmia on aloittamassa Res-
Qclub-palvelun, jossa lounaalta 
ylijäänyttä ruokaa myydään alen-
nettuunhintaan hävikin vähentä-
miseksi. Ravintoloissa panostetaan 
kotimaisuuteen ja jopa 80 prosent-
tia elintarvikkeista on suomalaista 
tuotantoa.

– Palmian ravintoloihin lounaalle 
tuleva voi luottaa siihen, että broi-
leri ja kalkkuna sekä sian ja nau-
dan liha ovat kotimaisia. Monis-
ta reilun kaupan tuotteista tärkein 
on luomukahvi, jota kuluukin niin 
paljon, että sillä elää 20 kahvinvil-
jelijää, kertoo Hukari.

– Myös kotimaista kalaa käyte-
tään Palmian ravintoloissa runsaas-
ti, Hukari jatkaa. 

Palmia osallistui myös John Nur-
misen Säätiön Itämeri-kampanjaan, 
mistä näkyvänä jälkenä särkikalat 
ovat jatkuvasti ruokalistoilla mu-
kana.

Kotimaisuus tärkeä teema
– Kaikilla liiketoiminta-aloilla on 
kova kilpailu hyvistä työntekijöis-
tä. Siksi mekin mietimme jatkuvas-
ti, mitä voimme tehdä ollaksemme 
vieläkin houkuttelevampi työnha-
kijoiden näkökulmasta, sanoo Hu-
kari.

Hän kertoo Suomalaisen Työn 
Liiton tekemästä tutkimuksesta, 
jonka mukaan työnantajan kansal-
lisuudella on iso merkitys. 

– Tuloksissa ilmeni, että työnteki-
jöistä kaksi kolmasosaa pitää työn-
antajan suomalaisuutta vähintään 
tärkeänä vetovoimatekijänä. 

– Suomalaisuuden arvostaminen 
näin korkealle yllätti monet yrityk-
set, Hukari lisää. 

Palmian palveluilla on Avainlip-
pu-merkki ja yhtiön kotimaisuus-
aste on yli 80 prosenttia.

– Palmia osallistuu yhteiskun-
nan rakentamiseen muun muassa 
maksamalla verot Suomeen, Huka-
ri vahvistaa. 

Palmia uskoo digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Kehityspäällikkö Sinikka Hukari sekä turva- ja kiinteistöpalveluiden kehityspäällikkö Johannes Möttönen.

” Aloite drone- 
kopterin käyt-
töönotosta tuli 
työntekijältä.”
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P ääkaupunkiseudulla su-
haa päivittäin useita koti-
maisella biokaasulla kul-
kevia pakettiautoja, jot-

ka vievät Gigantti-ostoksia asiakkai-
den koteihin. Lastissa on taulutele-
visioita, mikroaaltouuneja tai jää-
kaappeja, jotka on saatava pikai-
sesti perille. Asiakaskuntaan kuu-
luu myös yrityksiä, jotka tarvitse-
vat pikakuljetuksella vaikkapa uu-
sia mustepatruunoita tulostimeen.

– Asiakkaamme arvostavat no-
peutta ja helppoutta, joten ostet-
tu tavara toimitetaan alle kolmes-
sa tunnissa perille. Tämän päälle tu-
lee pikakuljetuksen ympäristöystä-
vällisyys, joka merkitsee osalle asi-
akkaista paljon, logistiikkapäällik-

kö Petri Saarinen Gigantista sanoo.
Gigantti aloitti ekokuljetuk-

set pääkaupunkiseudulla vuonna 
2015. Erityisesti Helsingin Forumin 
ja Vantaan Tammiston Giganttien 
asiakkaat suosivat niitä. Hintakaan 
ei tule esteeksi, sillä se on sama kuin 
tavallisella kotiinkuljetuksella.

– Viime syksynä laajensimme 
ekokuljetukset kysynnän takia 
Tampereelle. Se onnistui helposti, 
sillä kuljetuskumppanimme A2B 
toimii sielläkin, Saarinen kertoo.

A2B on ekologisten kuljetusten 
edelläkävijä ja yrittäjävetoinen ko-
timainen yritys. Kotiinkuljetuspal-
velun lisäksi se hoitaa paljon läm-
pösäädeltyjä elintarvikekuljetuksia.

Saarisen mukaan Gigantille on 
kertynyt jo useita tuhansia ekologi-
sia pikakuljetuksia, mikä tarkoittaa 
kymmeniä tuhansia vähäpäästöisiä 
kilometrejä ja puhtaampaa hengi-
tysilmaa. Pääkaupunkiseudulla liik-
kuu esimerkiksi päivittäin 3–5 eko-
kuljetusautoa. 

– Meille on tärkeää, että saam-
me yhdistettyä nopeat kuljetukset, 
asiakastyytyväisyyden ja mahdol-
lisimman monta pakettia samaan 
autoon, Saarinen lisää.

Jätä laitteesi 
kierrätykseen maksutta
Saarinen kertoo, että Gigantti tekee 
jatkuvasti paljon tutkimustyötä kul-

jetusten optimoimiseksi ja tuloksia 
seurataan tarkasti. Logistiikkarat-
kaisuja kehitetään jatkuvasti niin, 
että kuljetukset keskusvaraston ja 
myymälöiden varastojen tai myy-
mälöiden varastojen ja kotien tai 
yritysten välillä kulkevat mahdolli-
simman tehokkaasti, eikä yksikään 
kuljetus kulkisi vajaalla lastilla. 

Kuljetuksen yhteydessä Gigantti 
vie asiakkaan niin halutessa rikki-
näisen laitteen pois ja neuvoo uu-
den käytössä. 

– Autamme asiakkaita käyttä-
mään laitteita, jotta he saavat heti 
ensi hetkestä alkaen uusista laitteis-
taan kaiken hyödyn irti ja saamme 
maksimoitua laitteen käyttöiän. Sa-
malla säästämme asiakkaan aikaa, 
kun hänen ei tarvitse soittaa meille 
tai tulla käymään myymälässämme, 
jos kysyttävää ilmenee, Saarinen se-
littää. Kotiinkuljetuksiin ollaan tyy-
tyväisiä, sillä tyytyväisyyskyselyyn 
vastanneet asiakkaat antavat niille 
arvosanaksi 5,52/6.

Jos asiakas suunnittelee käyntiä 
Gigantissa tai myymälän lähistöllä, 
hänen kannattaa viedä ylimääräi-
set laitteet Giganttiin samalla ker-
taa. Eniten vanhoja laitteita tuo-
daan kierrätykseen Lappeenran-
nan ja Jyväskylän Gigantteihin. 

– Kaikki ihmiset eivät vieläkään 
tiedä, että meille saa tuoda ilmai-
seksi kierrätykseen vanhoja, mis-

tä tahansa ostettuja laitteita ilman 
ostopakkoa Gigantista. Olemme ai-
noa valtakunnallinen kodinkonei-
den ja -elektroniikan ketju, joka toi-
mii virallisena SER-kierrätyspaik-
kana, Saarinen toteaa ja lisää, et-
tä yritysasiakas voi saada hyvitys-
tä yrityksen vanhoista puhelimista 
ja tableteista.

Gigantti aloitti kierrätyspaikka-
na toimimisen jo vuonna 2004. Se 
on yhteiskunnallisesti tärkeää, sillä 
YK:n arvion mukaan Suomessa syn-
tyy asukasta kohden noin 20 kiloa 
sähkö- ja elektroniikkajätettä vuo-
den aikana. Elektroniikka sisältää 
haitallisia aineita, jotka eivät kuu-
lu luontoon.

– Gigantin kautta kierrätettiin 

8500 tonnia kodinkone- ja elekt-
roniikkajätettä vuodessa, Saarinen 
tietää. Määrä vastaa noin 8 000 hen-
kilöautoa.

Valtaosa jätteistä saadaan hyö-
tykäyttöön. Esimerkiksi tietotek-
niikan materiaaleista voidaan hyö-
dyntää peräti 95 - 99 prosenttia, ja 
kylmälaitteissa ja pesukoneissa vä-
hän vähemmän. Kiertokulku voi ol-
la jopa niin nopeaa, että materiaali 
päätyy uuteen laitteeseen jo paris-
sa kuukaudessa.

Täysiä rekkoja Suomeen
Gigantilla on 39 myymälää eri puo-
lilla Suomea, aina Tammisaaresta 
Rovaniemelle. Toimipisteissä työs-
kentelee yli 1100 työntekijää. Suo-

messa myytävät laitteet tuodaan 
Ruotsin Jönköpingistä, jossa kes-
kusvarasto sijaitsee. 

– Varasto on noin viidentoista jal-
kapallokentän kokoinen. Sen sydä-
messä on automaatiolinja robottei-
neen, missä pienemmät paketit tie-
tokoneista kännyköihin liikkuvat. 
Isot volyymit takaavat sen, että 
voimme tarjota edullisimmat hin-
nat, Saarinen sanoo. 

Rekat kuljettavat laitteita Suo-
meen päivittäin, koska Suomen 
myymälöiden varastot ovat melko 
pieniä. Rekat pyritään aina lastaa-
maan lattiasta kattoon, jotta kulje-
tusten ja päästöjen määrä olisi vä-
häisempi.

Suomen myymälöiden varas-

toista laitteet matkaavat eteenpäin, 
mutta jättävät jälkeensä monenlai-
sia pakkausmateriaaleja. On paa-
laimeen menevää kirkasmuovia, 
ja eri puristimiin päätyvää pahvia 
ja styroksia. 

Myös kierrätykseen tuotujen, 
vanhojen laitteiden logistiikka to-
teutetaan mahdollisimman ympä-
ristöystävällisesti: vasta kun kerä-
yspisteet ovat täynnä, tulee kier-
rätyskumppani Kuusakoski hake-
maan jätteet pois. 

- Olemme onnistuneet tässä to-
della hyvin, sillä olemme tehokkain 
kierrättäjä muihin Pohjoismaiden 
Gigantti-ketjuihin verrattuna, va-
lottaa Saarinen.

- Istumme Kuusakoskelaisten 

Gigantti
● Toiminut kierrätyspaikka-
na jo vuodesta 2004. Sen 
kautta on kierrätetty 8500 
tonnia kodinkone- ja elekt-
roniikkajätettä vuodessa.

● Suomessa syntyy asu-
kasta kohden noin 20 ki-
loa  sähkö- ja elektroniikka-
jätettä vuoden aikana.

● Tietotekniikan jätemate-
riaaleista voidaan hyödyn-
tää peräti 95-99 %.

kanssa kerran kuukaudessa alas ja 
mietimme näitä prosesseja. 

Kuusakoskella on satavuotinen 
historia kierrättäjänä. Yli 90 pro-
senttia heidän keräämästään ma-
teriaalista menee kierrätykseen 
tai hyötykäyttöön. Yhteistyöhön 
Kuusakosken kanssa kuuluu myös 
tarkka raportointi Gigantille romun 
määränpäästä. 

Kuusakoskelaiset ovat tuttu nä-
ky Gigantin myymälöissä muuten-
kin, sillä he käyvät kouluttamassa 
varastopäälliköitä ja asiakaspalve-
lijoita taajaan. Yhteistyö on moni-
muotoista.

– Suunnittelemme yhdessä myös 
kierrätyspäivää myymälöiden pi-
hoissa, Saarinen sanoo.

Suomen suurin  
kodinkoneiden ja  
elektroniikan jälleen-
myyjä Gigantti hakee 
jatkuvasti uusia tapoja  
toimia kestävämmin  
logistiikassa. Ekokulje-
tukset kaasuautoilla  
on hyvä esimerkki.
teksti katja alaja 
kuva aleksi palmqvist

KUVA ANNIINA KORPELA

Gigantin  
 ekokuljetukset 
 laajenivat

Oma suhtautuminenkin 
muuttunut
Kestävän kehityksen asioista on 
tullut itse Saariselle todella tärkei-
tä työn myötä. Hän on kehittänyt 
logistiikkaa Gigantilla kymmeni-
sen vuotta.

Monet Saarisen asiat hoituvat pu-
helimitse tai Skype-yhteydellä, ja 
matkustaessaan Pohjoismaissa hän 
buukkaa kalenterin täyteen. Saari-
nen puhuu ympäristöystävällisyy-
den puolesta jopa vapaa-ajallaan.

– Juuri kerroin kavereille illanis-
tujaisissa Gigantin toiminnasta kier-
rätyspisteenä.

Hän iloitsee myös siitä, että ym-
päristöasiat ovat tuttu juttu hänen 
alakouluikäisille lapsilleen.

Kumppanina ekokuljetuksissa toimii kotimainen A2B. 

Gigantin logistiikkapäällikkö Petri Saarinen on kehittänyt yrityksen logistiikkaa kestävämpään suuntaan jo kymmenen vuotta.

FA K TA
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Ei romua vaan raaka-ainetta

S uomesta kerätty kierrä-
tysmetalli on maailmal-
la arvotavaraa. Entisten 
vesiputkien, kaapelien ja 

sähkölinjojen päätyessä ulkomai-
siin käsittelylaitoksiin romu muut-
tuu raaka-aineeksi ja saa uuden elä-
män. Esimerkiksi Hämeessä palvel-
lut kaapeli voi syntyä uudelleen 
vaikkapa Kiinassa kuparituotteina 
ja muoviputkina.

Fincumet kierrättää sataprosent-
tisesti kaiken asiakkaittensa metal-
liromun ja auttaa samalla asiakas-
yhtiöitä toteuttamaan yritysvastuu-

taan. Käytöstä poistettavat tuotteet 
ja rakenteet päätyvät omiin mate-
riaalijakeisiinsa sen sijaan, että ne 
jäisivät kuormittamaan ympäris-
töä. Osan alkuperäismateriaaleista 
Fincumet käsittelee itse, osa mat-
kaa sellaisenaan ostaville asiakkail-
le, jotka erottelevat metallin muista 
materiaaleista. 

– Voimme taata materiaalin 
asianmukaisen loppukäsittelyn, sil-
lä myös oman toimintamme ajuri-
na on vastuullisuus, kertoo Fincu-
metin toimitusjohtaja Samuli Jär-
vensivu. 

Metallinkierrätyksen maailmassa 
on tarkat lupakäytännöt. Fincumet 
huolehtii siitä, että luvat ovat aina 
kunnossa ja toiminta kohdemaan 
lakien mukaista.

– Emme luota automaattises-
ti paikalliseen sertifiointiin, vaan 
käymme kelpuuttamassa olot ja 
menetelmät itse, Järvensivu vah-
vistaa.

Jopa 80 prosenttia loppuasiak-
kaista on Suomen rajojen ulko-
puolella. Fincumet myy raaka-ai-
netta Eurooppaan, Kiinaan, Intiaan, 
Kaakkois-Aasiaan ja Lähi-itään. Kii-

nassa yrityksellä on myös oma toi-
misto ja henkilöstö. 

Sähköverkko materiaaliksi
Tuoreimpia yhteistyökumppanei-
ta kotimaassa on sähköverkkoyhtiö 
Elenia, joka vie läpi mittavaa maa-
kaapelointihanketta Kanta- ja Päi-
jät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Kes-
ki-Suomessa sekä Etelä- ja Poh-
jois-Pohjanmaalla. Pelkästään tä-
nä vuonna Fincumet kierrättää yli 
3000 kilometriä Elenian vanhaa il-
maverkkoa. 

Uudet tuotantotilat Ikaalisissa 
helpottavat materiaalin käsittelyä. 
Fincumet osti pari vuotta sitten van-
han Siporex- eli kevytbetonitehtaan 
H+H Finland Oy:ltä. Kaupan myötä 
Fincumetin tuotantotilat kymmen-
kertaistuvat, ja yritys saa kaikki toi-
mintansa saman katon alle. 

Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä 
Fincumet on elänyt viime vuosi-
na voimakkaan kasvun aikaa. Per-
heyritys on ottanut jalansijaa niin 
pääkaupunkiseudulla kuin Jyväs-
kylässä. Helsingin Tattarisuolla si-

Toimitusjohtaja Samuli Järvensivu kertoo Fincumetin kehittävän parhaillaan palveluaan digitalisaation ja palvelumuotoilun avulla. Digitalisaatiossa kumppanina on Tekes.

Metallin ja kaapelin  
kierrätykseen erikois-
tunut pirkanmaalainen 
Fincumet Oy toteuttaa 
jumalalliselta kuulosta-
vaa missiota: se antaa 
metallille ikuisen  
elämän.
teksti liisa joensuu  
kuva fincumetin arkisto

Vapon sadasta kesätyöntekijästä osa tekee töitä asiantuntevissa tehtävissä. Energialiiketoiminnassa työskentelivät Matias Mäkelä, Sofia Koivumäki ja Elina Alanärä.

V astuullisuus on Vapon 
liiketoiminnan ole-
massaolon edellytys. 
Tämä näkyy yrityksen 

arjessa sekä ympäristövaikutusten 
minimointina että henkilöstöön pa-
nostamisena. 

– Vain parhaiden osaajien avulla 
Vaposta voi kehittyä maailman pa-
ras lähienergian toimittaja. Tämän 
vuoksi olemme panostaneet mer-
kittävästi työntekijöidemme kehit-
tämiseen, täsmentää Vapon henki-
löstöjohtaja Jaana Helanen.

Vapon henkilöstön osaami-
sen valmennusohjelma ”Matkalla 
maailman parhaaksi” on jo sinän-

Nuorta energiavirtaa
Vapo on matkalla  
maailman parhaaksi. 
Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi se järjesti 100 
nuorelle kesätyöpaikan 
eri puolilla Suomea.
teksti päivi remes 
kuva aleksi palmqvist 

sä kunnianhimoinen hanke, mut-
ta tämän lisäksi Vapossa panostet-
tiin tänä vuonna merkittävästi ke-
sätyöntekijöihin. 

– Suomi 100-juhlavuoden kun-
niaksi järjestimme 100 nuorelle 
kesätyöpaikan eri puolilla Suomea, 
Helanen kertoo.

Merkityksellistä työtä
Helanen ei ole kertomassa tätä ta-
rinaa nostaakseen kissan häntää. 

– Haluan korostaa, miten paljon 
organisaatiomme sai nuorta energi-
aa, uusia ideoita ja aivan konkreet-
tista hyötyä massiivisesta kesätyö-
projektistamme. Sillä sitähän tämä 
oli, koska meitä vakituisia on töis-
sä täällä reilut kolmesataa henkeä. 
Joka kolmas meistä sai siis ohjatta-
vakseen kesätyöläisen.

Vapolla nuorten työllistäminen 
ei ole mikään uusia asia, johon oli-
si herätty juhlavuoden kunniaksi. 

– Olemme jo pitkään tehneet mo-
nipuolista oppilaitosyhteistyötä, 
työllistäneet korkeakouluopiske-
lijoita ja palkanneet kesäapulaisia. 
Nyt teimme tästä kuitenkin projek-
tin, johon valmistauduimme huo-

lellisesti ja jota vetämään palkka-
simme korkeakouluopiskelijan, He-
lanen kuvailee. 

– Näin saimme varmistettua, et-
tä jokaiselle nuorelle löytyi vaati-
vuus- ja turvallisuustasoltaan sopi-
vaa työtä sekä lisäksi myös kiinnos-
tavaa, mieluisaa ja nuorta hyödyttä-
vää työtä. Nuoria työllistyi kentällä 
vesienkäsittelystä ympäristötarkas-
tustehtäviin ja toimistoilla paikalli-

siin viestintätehtäviin.
Nuorten huomioiminen tapahtui 

koko rekrytointiprosessin aikana. 
– Jokainen meille hakenut nuori 

sai palautteen. Mikäli työpaikkaa ei 
tänä kesänä irronnut, hakija sai vas-
tauksen mukana koodin, jolla kios-
kilta sai jäätelön.

Vastaavasti jokainen palkattu 
nuori sai perusteellisen perehdytyk-
sen ja henkilökohtaisen opastajan. 

Helanen korostaa, että tärkein-
tä on tarjota merkityksellinen työ.  

– Muun muassa laaja manuaa-
lisesti kerätty tutkimustietoarkis-
tomme on digitalisoitu kesätyö-
nuorten toimesta. Nuoret pääsivät 
näkemään oman kädenjälkensä ja 
kokemaan työpanoksensa olleen ai-
dosti hyödyllistä.

Nuorten kokemukset opiksi
– Jokainen kesätyöntekijämme vas-
tasi palautekyselyyn, jonka hyö-
dynnämme tulevia kesiä silmällä 
pitäen. Haluamme varmistaa, että 
nuoret saavat aidosti mielekkään 
työelämäkokemuksen.

Palautteista nousi kautta linjan 
esille nuorten tyytyväisyys. ”Työ 

oli luovaa ja monipuolista, työkave-
rit mukavia, mielipiteensä sai kuu-
luville ja työssä sai olla oma itsensä” 
luki useassa palautteessa. 

– Juuri tähän tähtäsimme, Hela-
nen iloitsee.

Vapo seuraa työnantajamieliku-
vansa kehittymistä muun muas-

sa Universumin TOP 100-listalla, 
jolla se on noussut listan ulkopuo-
lelta viimeisen parin vuoden aika-
na jo sijalle 68. 

– Henkilöstötyössäkin tärkeintä on 
pitkäjänteisyys, Helanen summaa.

” Yllättävintä  
ja kivointa oli  
työn rentous  
ja se, että sai 
käyttää omaa 
luovuuttaan  
vapaasti.  
noora seppälä, 17 v 
kesätyönuori 

● Metallia voidaan kierr ät-
tää sen elinkaaren jokaises-
sa vaiheessa

● Vähentää jätettä, säästää 
luonnonvaroja ja energiaa 
sekä varjelee luonnollisia 
malmivarantoja

jaitseva Niemen Romukauppa siir-
tyi Fincumetin omistukseen viime 
vuonna, ja heinäkuussa toimintan-
sa aloitti uusi Fincumet Express Jy-
väskylässä. 

Molemmat toimipisteet palve-
levat sekä yksittäisiä romumetal-
lin myyjiä että sopimusasiakkaita. 
Tervetulleita ovat niin alumiini, ku-
pari, messinki kuin rauta. 

– Jos joku tuo vaikkapa vesiput-
kea, se lähtee runkokuljetuksena 
Ikaalisiin. Romu joko prosessoi-
daan meillä tai lastataan sellaise-
naan kohti sopivaa valimoa, Jär-
vensivu kertoo.

Omat lavat ja merikontit
Suuri etu yrityksen logistiikassa on 
se, että Fincumet harjoittaa myös 
vaihtolavojen ja merikonttien val-
mistusta, maahantuontia, myyntiä 
ja vuokrausta. Fincumet Groupin 
toisena kivijalkana toimii Fincumet 
Container Oy. 

Yritysryppäällä menee hyvin. 
Konsernin yhtiöiden yhteenlasket-
tu liikevaihto, Niemen Romukaup-
pa mukaan luettuna, ylitti viime 
vuonna 34 miljoonaa euroa.

● Metallin kierrättäminen  
on halvempaa kuin sen  
louhiminen

● Globaalin romumetalli-
teollisuuden arvon arvellaan 
nousevan 450 miljardiin  
vuoteen 2024 mennessä

Arvoa metalliromusta

Vapon henkilöstöjohtaja 
Jaana Helanen.

FA K TA
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L eppäkosken Sähkö Oy on 
lähtenyt ankkurisijoitta-
jaksi juuri perustettuun 
sijoitusrahastoon, joka 

tukee erityisesti energia-alan star-
tup- ja kasvuyrityksiä.

- Olemme tehneet rahastoon 
viiden miljoonan euron sijoitus-
sitoumuksen. Se on todella mer-

kittävä panostus uusien teknolo-
gioiden ja palvelujen kehittämi-
seksi sekä uusien työpaikkojen 
luomiseksi, kuvailee Leppäkos-
ken Sähkön toimitusjohtaja Juha 
Koskinen.

Pääoman lisäksi energiakonser-
ni voi tarjota yrityksille tukea tuot-
teidensa kaupallistamisessa. 

– Tunnemme asiakkaat ja hei-
dän tarpeensa ja osaamme arvioi-
da, onko uusilla tuotteilla tai pal-
veluilla laajempaa kaupallista ky-
syntää. Voimme myös tarjota yri-
tyksille teknologia- ja liiketoimin-
ta-alustan, jossa ne voivat testata 
uusia ratkaisujaan, perustelee ke-
hitysjohtaja Mauno Oksanen.

Sijoitusrahastoa hallinnoi ra-
hastoyhtiö Grid.vc Oy. Se hakee 
nyt rahastoon sijoittajilta yhteensä 
viittätoista miljoonaa euroa, josta 
Leppäkosken Sähkö on jo merkin-
nyt kolmanneksen. Minimisijoitus 
rahastoon on miljoona euroa.

Ensi vaiheessa sijoittajia etsi-
tään erityisesti Suomesta. Mukaan 

voivat lähteä niin energia-alan yri-
tykset kuin muutkin yritykset ja 
yhteisöt, jotka ovat kiinnostunei-
ta tukemaan alan innovaatioita ja 
kasvua. Tavoitteena on moninker-
taistaa sijoitusten määrä seuraavi-
en vuosien aikana.

Tukea pilottivaiheeseen
Rahastoyhtiö Grid.vc Oy:n Fund 
and Deal Flow Managerina on juu-
ri aloittanut Jaakko Isotalo, jolla 
on vankka kokemus kasvuyhtiöi-
den talousjohdosta.

– Sijoittajia toki on, ja myös ener-
gia-alaan keskittyviä sijoittajia. Me 
voimme kuitenkin tarjota yrityksille 
mahdollisuuden testata innovaati-
oitaan oikeassa kilpaillussa kaupal-
lisessa ja vaativassa teknisessä ym-
päristössä, hän huomauttaa.

Erityisesti mukaan etsitään pilot-
tivaiheen hankkeita, joille todelli-
sen elämän testiympäristöstä oli-
si eniten hyötyä. Rahoitettavia yri-
tyksiä etsitään niin Suomesta kuin 
ulkomailta. Uusilla ratkaisuilla tu-

Uutta sähköä energia-alalle
Energiakonserni  
Leppäkosken Sähkö  
sijoittaa lähes vuoden  
liikevoittoaan vastaavan 
summan uusien tekno-
logioiden ja pal velujen  
kehittämiseen. Nyt  
rahastoyhtiö Grid.vc  
Oy etsii rahastoon  
uusia sijoittajia.
teksti virpi ekholm  
kuva eino ansio

lee olla myös kansainvälistä poten-
tiaalia.

- Meitä kiinnostaa koko ketju siel-
tä, missä energiaa tuotetaan hajau-
tetusti tai pienimuotoisesti, sinne, 
missä joku kuluttaa sen energian, 
kuvailee Isotalo.

- Kaikki ratkaisut, jotka tehosta-
vat tai parantavat tämän ketjun toi-
mintaa, ovat kiinnostavia.

Energia-ala myllerryksessä
Sekä Koskinen, Oksanen että Isotalo 
näkevät, että energia-ala on isossa 
myllerryksessä. Uudet teknologiat, 
digitalisaatio ja asiakkaiden muut-
tuneet odotukset haastavat perin-
teiset tavat toimia ja avaavat mark-
kinat uusille innovaatioille.

– Uskomme, että tätä kautta löy-
tyy innovaatioita tai sovelluksia, 
jotka tuovat merkittäviä edistys-
askelia esimerkiksi energiatehok-
kuuden, vähäpäästöisyyden, kus-
tannustehokkuuden tai älykkäiden, 
digitaalisten ratkaisujen kehittämi-
seen, miehet tuumivat.

Sijoitus
rahasto
● Leppäkosken Sähkö  
ankkurisijoittajana 5  
miljoonalla eurolla

● Sijoittajilta haetaan yh-
teensä 15 miljoonaa euroa

● Sijoituskohteena 
energia -alan ja sen asia-
kasrajapinnan startup-  
ja kasvuyritykset

● Minimisijoitus rahastoon 
on miljoona euroa

FA K TA

LISÄTIETOA UUDESTA SIJOITUS
RAHASTOSTA LÖYTYY OSOIT
TEESTA WWW.LEPPAKOSKI.FI/ 
SIJOITUS RAHASTO

Grid.vc Oy:n Fund and Deal Flow Manager Jaakko Isotalo (vas.) ja Leppäkosken Sähkön kehitysjohtaja Mauno Oksanen iloitsevat uudesta sijoitusrahastosta.

Kestävää rakentamassa
Kestävää alueraken-
tamista, tehokasta  
jätteen kierrätystä ja  
työhyvinvointia työ-
mailla. Vastuullisuus 
nivoutuu rakennus-
yhtiö Peabin toimin-
taan luontevasti.
teksti katja alaja  
kuva aleksi palmqvist

P eabin yritystunnukses-
ta löytyvät sanat ”poh-
joismainen yhteiskunta-
rakentaja”. Se sopii Poh-

joismaiden suurimpiin rakennus-
yhtiöihin lukeutuvalle yritykselle.

– Haluamme vastata yhteiskun-
nan ja nykypäivän asumisen, elä-
misen ja liikkumisen haasteisiin, 
sanoo toimitusjohtaja Mika Kata-
jisto Peabista.

 - Hyviä esimerkkejä ovat aluera-

kennushankkeet, joissa pääsemme 
kehittämään kokonaisia kaupungi-
nosia. Vastuullisuus ulottuu tule-
vaisuuteen: rakentamamme pitää 
olla energiatehokasta, turvallista 
ja kestävää. 

Tukholman Solnassa Peabin ra-
kentamisen jälki näkyy vahvasti. 
Alueella sijaitsevat Skandinavian 
suurin ostoskeskus Mall of Scan-
dinavia, Friends Arena, Friends 
Hotel, satoja asuntoja ja toimisto-
ja. Kaikkeen tähän on Peab raken-
tanut myös infran.

Suomessa Peab on viime vuo-
sina rakentanut Etelätullin alueen 
Oulussa. Atrian vanhan tehdasalu-
een tilalle on rakennettu jo noin 10 
kerrostaloa ja kuusi on vielä tulos-
sa. Lisäksi alueelle tulee toimisto-
tiloja ja palvelutalo sekä pyörätei-
tä, alikulkusiltoja ja muita liiken-
nejärjestelyjä. 

– Olen iloinen, että Etelätullis-
sa yli 90 prosenttia purkujätteestä 
kierrätettiin. Haluamme, että kaa-
topaikalle päätyy mahdollisimman 

vähän jätettä, Katajisto kertoo.
Ympäristöhuoltaja Remeo käsit-

telee Peabin jätteistä 67 prosenttia, 
ja jätemateriaalien hyödyntämisaste 
on noussut tasaisesti. Muita tärkei-
tä parannuksia työmailla ovat pääs-
töjen ja energiankulutuksen mini-
moiminen: sähkö on tuotettu uusiu-
tuvilla energianlähteillä ja sen ku-
lutuksesta on leikattu 8 prosenttia 
vuodessa. 

Lisää työhyvinvointia 
työmaille
Peab haluaa olla rakennustoimialan 
paras työnantaja. Pelkällä palkalla 
kilpaileminen on lyhytkatseista, jo-
ten panokset asetetaan esimiestyö-
hön ja henkilöstön hyvinvointiin.

Rakennusalalla ja myös Peabin 
toiminnassa korostuu työmaiden 
työturvallisuus. Kun katsotaan lu-
kuja, TR-työturvallisuusmittauk-
sessa Peabin vuotuinen tavoite on 
ylittynyt joka kerta viimeisen vii-
den vuoden ajanjaksolla.

– Samaan aikaan vakavien tapa-

turmien määrä on pysynyt todella 
pienenä. Tämä luku pitäisi saada 
nollaan, sillä olemme sitoutuneet 
Rakennusteollisuuden Nolla tapa-
turmaa 2020 -tavoitteeseen. Haas-
te on kova, mutta rakennusalalla on 
pystyttävä vielä parantamaan ny-
kyisestä tasosta, Katajisto toteaa.

Tänä syksynä Peabin turvalli-
suus- ja ympäristöpäällikkö ja ul-

●  Vastuulliseen toiminta-
tapaan sitoutunut johto ja 
henkilöstö

●  Tulosten todentaminen 
laadun, ympäristön sekä 
työterveyden ja työturval-
lisuuden sertifioinneilla

kopuolinen konsultti jalkautuvat 
työmaille. He auttavat korjaamaan 
työasentoja ja ottamaan uusia apu-
välineitä käyttöön. 

– Sitten on tietysti aamuista keppi-
jumppaa työmailla. Itse asiassa mi-
nun täytyy nyt lähteä lankuttamaan 
tuonne seuraavaan kerrokseen, työ-
kaveri vetää, Katajisto sanoo. 

Puku päälläkin onnistuu.

●  Helpoksi tehdyt prosessit, 
esim. Peabilla jätehuollossa 
tyhjennysten tilaus matka-
puhelimella

● Tiukat vuotuiset tavoitteet, 
kuten Nolla tapaturmaa ra-
kennusteollisuudessa 2020

Esimiesosaamiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen kuuluu keskeisesti yrityksen sosiaaliseen vastuuseen, tietää Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto.

FA K TA

Tunnista vastuullisuus
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Ekologista ja eettistä designia

K aiken Globe Hopen toi-
minnan voi kiteyttää 
kolmeen sanaan: es-
teettisyys, ekologisuus 

ja eettisyys. Globe Hope on sitou-
tunut suunnittelussaan ja tuotan-
nossaan kestävän kehityksen peri-
aatteisiin ja haluaa tarjota kulutta-
jille ekologisen ja kestävän vaihto-
ehdon, sekä samalla kannustaa ym-
päristöystävälliseen ajatteluun.

Vastuulliset yrityshankinnat
Globe Hope tekee omien mallis-

tojensa lisäksi laajasti yhteistyötä 
yritysten ja yhteisöjen kanssa val-
mistamalla heille yhdessä ideoitu-
ja, tarpeeseen räätälöityjä tuottei-
ta. Yhteistyöyrityksen vanhat työ-
vaatteet, mainosliput tai vaikkapa 
markkinointimateriaalit saadaan 
jälleen kiertoon, uusina tuotteina. 
Materiaaleista voidaan luoda esi-
merkiksi läppärisuojia, laukkuja, 
korttikoteloita ja kansioita. Näin 
yritykset voivat tarjota esimerkik-
si omista mainoslipuistaan luotuja 
kasseja muovipussien sijaan. Täl-

laiset uniikit tuotteet ovat myös 
mainioita liikelahjoja tai promoo-
tiotuotteita, jotka samalla viesti-
vät yrityksen ekologisista arvoista 
ja kiertotaloudesta.

Globe Hope myös konsultoi yh-
teistyökumppaneitaan materiaali-
en kierrättämisessä.

Lähellä tuotettua 
Kaikki Globe Hopen tuotteet val-
mistetaan kestävän kehityksen pe-
riaatteita noudattaen; tuotanto ta-
pahtuu lähituotantona. Lähituotan-

to mahdollistaa eettisten kriteerei-
den täyttymisen sekä kontrolloin-
nin ja mahdollisimman vähäiset 
kuljetuspäästöt.  

Ekologinen design on tärkeässä 
roolissa; suunnittelu ja design teh-
dään luonnonvaroja kunnioittavis-
ta lähtökohdista. 

Kuluttamista hyvällä 
omallatunnolla
Globe Hope uskoo vankasti, että 
laatu korvaa määrän. Yritys pyrkii-
kin toiminnallaan tuotteidensa pit-
käikäisyyteen ja tarjoaa kuluttajil-
le korjauspalvelun lisäksi vinkkejä 
siitä, miten tuotteista kannattaa pi-
tää huolta ja miten niitä voisi käyt-
tää uudelleen ja kierrättää. 

Kuluttajat voivat halutessaan pa-
lauttaa Globe Hope tuotteen merkin 
omiin myymälöihin ja saada vasti-
neeksi alennussetelin. Palautetut 
tuotteet joko myydään uudelleen 
alennetuin hinnoin Twice Loved 
Hope second hand -konseptin mu-
kaisesti tai kierrätetään, jos ne ovat 
huonokuntoisia.

Globe Hopen Suomi100 -tunnuksen omaavat tuotteet, jotka on tehty Eduskuntatalon remontin aikaisesta näköissuojasta.

Ekologisia design-
tuotteita valmista-
va Globe Hope muok-
kaa edellisestä käyt tö-
tarkoituksestaan  
tarpeettomaksi  
jääneitä materiaaleja  
ja luo niistä uutta.
teksti liisa joensuu 
kuva globe hope

V astuullisuuden tren-
di näkyy selvästi Arvid 
Nordquistin 100 % vas-
tuullisesti sertifioitujen 

kahvien myynnissä. Niiden myynti 
Suomessa kasvoi viime vuonna yli 
neljänneksen edelliseen vuoteen 
verrattuna. Myös tulevaisuus on 
nousujohdannainen. 

– Alkuvuoden kasvu on ollut 
meillä vielä huimempaa, peräti 40 
%, iloitsee Arvid Nordquistin tuo-
tepäällikkö Tuula Urrila-Koppanen. 
Luku on sitäkin merkittävämpi kun 
huomioidaan, että kahvin koko-
naiskulutus ei ole kasvanut. 

Kokonaan kompensoitu
Arvid Nordquist ostaa papuja 17 
maasta, mutta ainoastaan kolman-
nen osapuolen sertifioimilta kah-
vinviljelijöiltä. 

– Kahvimme ovat joko UTZ-, Rei-

Vastuullinen yritys rakentaa ympäristöprofiilinsa 
arkisista valinnoista, yksi kahvikuppi kerrallaan. 
Arvid Nordquist tuo kestävän kehityksen tauko-
huoneisiin 100% ilmastokompensoidulla ja  
vastuullisesti sertifioidulla kahvilla.
teksti päivi remes, kuva aleksi palmqvist

lu kauppa - tai luomusertifioituja. 
Lisäksi kompensoimme kaikki kah-
vintuotannossamme syntyvät il-
mastopäästöt, viljelmiltä myymä-
län hyllyille asti. Istutamme pui-
ta kahvintuottajamaissa kuten Ni-
caraguassa, osallistumme Afrikan 
norsujen pelastustyöhön ja Perus-
sa tuemme kokonaisia kyläyhteisö-
jä naisten viljelemän ja poimiman 
uutuuskahvimme Amigan avulla, 
kertoo Urrila-Koppanen.

Ruotsin Solnan paahtimo toimii 
100 %:sti biopolttoaineella. Jäljel-
le jäävät hiilidioksidipäästöt kom-
pensoidaan istuttamalla puita kah-
vintuottajamaiden hakatuille met-
säalueille.

– Kaikessa toiminnassamme vas-
tuullisuus tulee ensin, Urrila-Kop-
panen vahvistaa.

Vastuullisuus ei kuitenkaan to-
teudu kahvin maun kustannuksel-

la – päinvastoin. Arvid Nordquistin 
kahvit valmistetaan 100% laaduk-
kaista Arabica –pavuista ja ne tun-
netaan hyvästä maustaan.

– Runsas maku, reilu jälkimaku, 
Urrila-Koppanen naurahtaa.

Merkitystä myös yritykselle
Kahvi on keskeisessä osassa suo-
malaista yrityskulttuuria, aina asi-
akastapaamisessa tarjotusta kupil-
lisesta henkilöstön taukohuonee-

seen. Useissa yrityksissä kahvi ko-
koaa jopa koko henkilökunnan ker-
ralla yhteen. Kahvilaadun valinta ei 
olekaan vain pieni päivittäinen yk-
sityiskohta.

– Kahvi on ehdottomasti osa yri-
tysmielikuvaa ja brändiä. Sen li-
säksi, että kahvimme on hyvää, se 
myös lähettää tietynlaisen viestin 
kaikille sidosryhmille, Urrila-Kop-
panen toteaa.

Yksittäisen työtekijän juodessa 

päivittäin noin kolme kuppia kah-
via, kertyy vastuullisen kahvin ku-
lutuksesta todellisia, mitattavia vai-
kutuksia: koko yrityksen ympäris-
tövaikutus pienenee ja vastuul-
lisuusimago paranee. Kestävään 
kehitykseen sitoutuneet yritykset 
nähdään myös kasvavissa määrin 
alojensa johtajina.

– On tärkeää, että nämä asiat ote-
taan enemmissä määrin huomioon 
strategiassa.

Kahvivalinta kertoo muustakin kuin hyvästä mausta. Arvid Nordquistin tuotepäällikkö Tuula Urrila-Koppanen.

”  Ekologinen  
design  
kunnioittaa 
luonnon varoja.”

J os autossasi on dieselmoot-
tori, olet voinut tankata AdB-
lue-nestettä. Se on urealiuos-
ta, jonka avulla pakokaasu 

puhdistetaan typen oksideista. 
– AdBlue on konkreettinen esi-

merkki Yaran innovatiivisista ym-
päristönsuojeluratkaisuista. Ilman 
niitä eläisimme likaisemmassa ja 
terveydelle haitallisemmassa maail-
massa. Tätä nykyä peräti puolet Eu-
roopan typen oksidi- eli NOx-pääs-
töistä puhdistetaan Yaran tuotteilla, 
liiketoimintapäällikkö Juha Sarlund 
Yara Suomesta sanoo.

Yaran kehitystyö typen oksideja 
puhdistavien tuotteiden parissa vei 
paljon aikaa, 15–25 vuotta. Henkilö-
ajoneuvojen ohella niitä käytetään 
linja- ja kuorma-autoissa ja työko-
neissa. Laivoista ja voimalaitoksis-
ta löytyy vastaavien kemiantuot-

Vastuullisuus 
 antaa luvan toimia
Innovatiivisia ympäris-
tönsuojeluratkaisuja ja 
kestäviä lannoiteratkai-
suja. Tiivistä neuvontaa. 
Nämä ovat Yaran keinoja 
toimia vastuullisesti  
– tänään ja huomenna. 
teksti katja alaja  
kuvat yaran arkisto

teiden lisäksi Yaran omaa päästö-
vähennysteknologiaa.

Vastuullisuus on lupa toimia
Ympäristönsuojeluratkaisuissa Ya-
ralla riittää kovasti kysyntää myös 
rikkivedyn torjunnassa. Rikkivety 
on myrkyllinen kaasu, jota esiin-
tyy jätevesijärjestelmissä ja teolli-
suuden jätevesien käsittelylaitok-
sissa. Myös tähän ongelmaan Yaral-
la on ratkaisu: Nutriox. Tunnetuim-
piin tämän tuotteen asiakkaisiin lu-
keutuu Pariisin kaupunki viemärei-
neen, jotka eivät haise pilaantuneel-
le kananmunalle.

– Nutriox ehkäisee rikkivedyn 
muodostumista. Käyttö on help-
poa, sillä älykkään järjestelmän tun-
nistimet aistivat, paljonko liuosta 
tarvitaan ja annostelevat sitä sen 
mukaisesti, myyntipäällikkö Rik-
hard Blomqvist kertoo.

Kuten esimerkit osoittavat, Yara 
on monipuolinen toimija. Ratkai-
sut ulottuvat ympäristönsuojelus-
ta monille tuttuihin maatalouden 
lannoitteisiin. Kestävä maatalous ja 
ympäristönsuojelu ovat Yaran mis-
sion ytimessä. Samalla ne velvoitta-
vat ottamaan vastuuta yhteisöstä.

Vuorovaikutus takaa 
turvallisuuden
Yara noudattaa vastuullista ja eet-
tistä toimintaa ja edellyttää sitä 

myös henkilöstöltään sekä liike-
toimintakumppaneiltaan. Tämän 
lisäksi yritys on sitoutunut moniin 
sertifiointeihin ja ohjelmiin, joista 
tärkeimpiin kuuluu Vastuu Tuot-
teesta -ohjelma. Se huomioi ympä-

Yara vastaa aktiivisesti globaaleihin ympäristönsuojelun haasteisiin ja haluaa toiminnallaan vaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseen.

AdBlue on esimerkki Yaran ympäristönsuojeluratkaisuista.

Yaran  
vastuullinen 
toimintatapa
●  Laadukkaita ratkaisuja  
ja neuvontaa

●  Lannoitteilla puhtaus-  
ja laatutakuu sekä pieni  
hiilijalanjälki

●  Sertifioitua toimintaa:  
laatu, turvallisuus,  
ympäristö

●  Mukana kemianteolli-
suuden Responsible Care 
-ohjelmassa

●  Tehtailla ympäristölupien 
mukainen toiminta, inves-
toinnit sekä uuden tekno-
logian kehittäminen ja  
hyödyntäminen

ristön, terveyden ja turvallisuuden 
koko tuotteen elinkaaren ajan. Oh-
jelma on osa kemianteollisuuden 
Responsible Care -vastuullisuus-
ohjelmaa.

- Teollisuuspuolella keskeinen 
sana on vuorovaikutus, jolla var-
mistamme, että tuotteiden varas-
tointi, kuljetus ja käyttö sujuvat 
turvallisesti, sanoo Sarlund.

Uuden asiakkaan luona ja uu-
sissa kohteissa käydään aina pai-
kan päällä ennen ensimmäistä toi-
mitusta. Yara Suomi uskoo asiak-
kaidensa arvostavan vastuullista 
toimintatapaa. Koska Yaralla on 

Suomessa työntekijöitä reilut 900 
ja työllistämisvaikutus KPMG:n mu-
kaan hipoo 4 000:ää, Yaran liiketoi-
minta ja tehtaat vaikuttavat merkit-
tävästi myös suomalaiseen yhteis-
kuntaan.

FA K TA

” Ympäristön-
suojelu on 
Yaran mission 
ytimessä.”

Vastuullisesta   
 kahvihetkestä  
 reilu jälkimaku



16  ●  YRITYSVASTUU MAINOSLIITE

Valitse päästötön 
tuulisähkö

Sähköä suoraan taivaalta

vaasansähkö

Tee sähkösopimus 
vaasansahko.fi/tuulisahko

Lapojen pyyhkäisyala on 
suurempi kuin jalkapallokenttä.

Vaasan Sähkön tuulisähkö 
tuotetaan Vaasassa, Ilmajoella  
ja Torniossa.

Suomessa tuulee eniten 
talvikuukausina ja tuulettomia 
päiviä on harvoin.

Tiesitkö tämän 
tuulisähköstä

Helppo tapa tehdä palvelus ympäristölle
Tuulisähkö on kestävä valinta, sillä sen 
tuottaminen on turvallista ja hiilidioksidivapaata. 
Voit jättää vihreämmän jalanjäljen 
ja vaikuttaa luonnon hyvinvointiin.

#


