
Elinkaariajattelu
Kertakäyttöisen elektroniikan aika  
tulee päätökseen ensi vuonna EU:n 
asettaman sääntelyn myötä. s. 13

Vapaaehtoistyö
Mahdollisuus käyttää työaikaa hyvän 
tekemiseen kasvattaa työhyvinvointia 

ja sitouttaa henkilöstöä. s. 14

Huolenpito
Sote-palveluja tuottava konserni haluaa 
tarjota eväät hyvään elämään myös 
heikommassa asemassa oleville. s. 8

Työelämä. Ikä ei saa estää uusien asioiden oppimista. s. 15
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Yritysvastuu

Vallitseva ilmastoahdistus on käännettävä 
muutosvoimaksi. Koska me voimme, meidän 
myös kannattaa tehdä parempia valintoja. 
Puheenvuorossa Sirpa Juutinen. s. 2
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etenemisestä. Omalla toiminnalla voimme 
pienentää hiilijalanjälkeämme, mutta ehkä 
myös antaa tulevaisuudentoivoa lapsillem-
me, kun he havaitsevat tekomme.

T O I S E KS I  ilman kuluttajien valintojen 
muutoksia ei synny markkinoita vastuul-
lisemmin valmistetuille tuotteille. Vähähii-
lisiä vaihtoehtoja ilmestyy kauppojen va-

likoimiin sitä varmemmin, 
mitä selkeämmän signaalin 
annamme omilla valinnoil-
lamme markkinoille.

KOLMANNEKSI  tarvitsem-
me ennustettavuutta tulevil-
le vuosille, jotta tuottajien 
kannattaa tehdä investoin-
nit vähähiilisempään tuotan-
toon. Tähän tarvitaan polii-
tikkojen toimia sekä Suomen 
että EU:n tasolla yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa 
globaalin yhteisymmärryk-
sen syntymiseksi. Poliitikot 
puolestaan tarvitsevat toi-
milleen äänestäjien tuen.

EI NYT HAUDATA päätä pensaaseen ja toi-
vota, että ilmastonmuutoksen uhka joten-
kin väistyy ilman, että se koskettaa meitä 
suomalaisia. Koska me voimme, meidän 
myös kannattaa tehdä parempia valintoja. 
Samalla saatamme tulla tukeneeksi sellai-
sen tuotekehityksen syntymistä, jolla voi-
daan hillitä ilmastonmuutosta maailman-
laajuisilla markkinoilla. Ilmastoahdistus 
voi lamaannuttaa, mutta se voi myös toi-
mia polttoaineena muutokselle ja uusille 
innovaatioille. 

Miten pääset alkuun? Ota yhteyttä: kvl@kvl.fi tai www.kehitysvammaliitto.fi

Kehitysvammaiset henkilöt kohtaavat paljon 
ennakkoluuloja työmarkkinoilla. Heidän on vai-
kea työllistyä. Vain 2–3 % työikäisistä kehitys-
vammaisista henkilöistä on palkkatyössä. 

Kehitysvammaiset ihmiset ovat suuri hyödyn-
tämätön työvoimapotentiaali. Tutkimusten 
mukaan työnantajat ovat tyytyväisiä kehitys-

vammaisiin työntekijöihin. He ovat sitoutuneita 
ja suoriutuvat tehtävistään hyvin. He tuovat 
positiivisuutta työyhteisöön.

Kuluttajat vaativat ja arvostavat yrityksen 
vastuullisuutta. Kehitysvammaisen henkilön 
palkkaaminen on loistava tapa osoittaa yhteis-
kunnallista ja sosiaalista vastuuta.

Anna mahdollisuus

07 LÖFBERGS 
Uuden sukupolven  
voimin 

15 FINLANDIA-TALO 
Kansallisylpeys tuntee 
vastuunsa

Sisältö

PUHEENVUORO 
Sirpa Juutinen  
 
LOGONET 
Työvaatteita muovipulloista 
 

METROPOLIA AMK 
Ammattikorkeakoulu kohtaa  
ilmiöt monialaisesti

ASOKODIT 
Valintoja ympäristön hyväksi

NORDQVIST 
Hyvässä teessä maistuu vastuu 
 

BERNER

HELSINGIN  
DIAKONISSALAITOS 
Yhteiskunnallinen yritys pitää 
huolta asiakkaistaan 

LAITILAN  
WIRVOITUSJUOMATEHDAS 
Juomia auringon ja tuulen voimalla 

ARJESSA 
Rinnallakulkijan tuella ehyempään 
elämään

FINGRID 
Kantaverkko toimii alustana  
puhtaalle sähköjärjestelmälle

AURINKOMATKAT-SUNTOURS 
Vastuullisempaa matkailua

MIELE 
Älykäs kodinelektroniikka kestää  
kovaakin käyttöä 

SUOMEN PUNAINEN RISTI 
Työajalla saa tehdä hyvää

MARKKINOINTI-INSTITUUTTI 
Ikä ei saa estää uuden oppimista

02 
 
 
03 
 

04 

05

06 

08

10

10

11

12

 
13

14

15

16

Lue myös  
newspool.fi  

ILMASTOHUOLI  on käsin kosketeltavaa. 
Siitä kertovat lakkoilevat koululaiset, ruot-
salaisen lukiolaisen Greta Thunbergin vaka-
vat kasvot samoin kuin eduskuntavaalien 
alla yli kymmenentuhannen osallistujan il-
mastomielenosoitus. Joillakin ahdistus ka-
navoituu omassa arjessa vähähiilisempiin 
kulutusvalintoihin, kun taas toisissa nousee 
vastarinta: Mitä voi yksi suomalainen tehdä 
näin valtavan ongelman 
äärellä? Aloittakoot ne, 
jotka eniten ovat saas-
tuttaneet, kiinalaiset, 
jenkit ja intialaiset. En-
tä Saksan ja Puolan hiili-
voimalat, eikö ne pitäisi 
ensin sulkea?

YMMÄRRETTÄVÄÄ pu- 
hetta, mutta mielestä-
ni ajatuskulku ei kui-
tenkaan oikeuta päätel-
mään, ettei Suomen ja 
suomalaisten tarvitse 
tehdä mitään. Suomen 
Ympäristökeskus kertoi 
8.4.2019 tiedotteessaan, 
että Suomen kulutusperusteisista kasvihuo-
nekaasupäästöistä kotitalouksien kulutuk-
sen osuus on 66 prosenttia. Lisäksi tiedot-
teessa todettiin, että kotitalouksien kulutus 
myös syö teknologisen kehityksen hyödyt. 
Vaikka Suomi ei yksin pysty ratkaisemaan 
koko ilmakehän laajuista ongelmaa, meillä 
on kuitenkin oma osuutemme hoidettavana.

ENSIKSIKIN  on hyvä tunnistaa oma hiili-
jalanjälki sekä ottaa siitä vastuu. Eivät ai-
noastaan koululaiset, vaan monet muutkin 
ovat syvästi huolissaan ilmastonmuutoksen 

Ilmastoahdistus muutosvoimaksi

Sirpa Juutinen
Partner, Sustainability & 
Climate Change
PWC 

Puheenvuoro 

04 HOTELS 
Luksusloman voi viettää 
lähelläkin

KÄMP COLLECTION

A inutlaatuista on, et-
tä Logonetin työvaat-
teiden kankaan val-
mistukseen käyttämät 

PET-pullot kerätään suoraan pois 
luonnosta. 

– Olemme dokumentoineet ko-
ko keräilyketjun. Työn tekevät ali-
hankkijat. Noin kolmannes muo-
vipulloista kerätään merestä, lo-
put tulevat maalta, toimitusjohta-
ja Lauri Hulkko avaa.

Määrät ovat merkittäviä, sillä 
tuhannen housuparin valmistuk-
seen tarvitaan jo yli 19 000 muo-
vipulloa. Tällöin kankaan valmis-
tuksessa käytettävästä polyesteris-
tä kaksi kolmannesta on korvattu 

Logonet Oy käyttää työ-
vaatteissaan materiaaleja, 
jotka on valmistettu maalta 
ja mereltä kerätyistä muo-
vipulloista. Ekologinen 
kangas vastaa ominaisuuk-
siltaan mitä tahansa muuta 
korkealaatuista kangasta.  

teksti timo hämäläinen 
kuva aleksi palmqvist

PET-muovipulloilla.
Lisäksi prosessi kuluttaa tuhan-

nen housun tuotannossa yli 160 000 
litraa vähemmän vettä ja yli 17 000 
megajoulea vähemmän energiaa 
kuin tavanomainen prosessi. Hiili-
dioksidipäästötkin jäävät siten pie-
nemmiksi.

Kankaasta ei käsituntumalla pys-
ty sanomaan, onko sen valmistuk-
sessa käytetty tavanomaisen po-
lyesterin sijaan PET-pulloja. Omi-
naisuuksiltaan kankaat eivät juuri-
kaan eroa toisistaan.

Asiakas saa itse valita
Materiaalivalinnan lisäksi Logonet 
pienentää työvaatteiden ympäris-
töjalanjälkeä käyttämällä kierrätys-
materiaaleista valmistettuja tuote-
pakkauksia, välttämällä pakkaami-
sessa muovia ja kuljettamalla tuot-
teet merirahtina. Bangladeshissa si-
jaitsevalla tehtaalla toimiston sähkö 
tuotetaan aurinkopaneeleilla.

PET-pulloista valmistettu kan-
gas maksaa hiukan tavanomaista 
enemmän. Siksi asiakas päättää, 
kumman vaihtoehdon valitsee. 
Lisähinta on keskimäärin noin nel-
jä euroa housuja kohden. 

Työvaateliiketoiminnasta vas-
taavan Helena Löfhjelmin mukaan 
asiakkaat ovat ottaneet ekologisen 

vaihtoehdon vastaan myönteisesti. 
– Vaatteiden ohella toimitamme 

asiakkaille laskelmat siitä, kuinka 
paljon he valinnallaan vähentävät 
omaa ympäristökuormitustaan, 
Löfhjelm kertoo. Asiakas voi tehdä 
alustavia laskelmia Logonetin verk-
kosivustolla myös itse.

Vastuullisesti valmistettu
Logonet on täyden palvelun työ-
vaatetalo. Suunnittelun ja valmis-

Logonetille on tärkeää, että työ-
vaatetta on miellyttävää käyttää.

tuksen lisäksi palvelukokonaisuu-
teen kuuluvat verkkopohjaiset ti-
lausjärjestelmät sekä tarpeen mu-
kaiset logistiikkaratkaisut.

Yhtiö valmistaa työvaatteet 
pääosin omalla tehtaallaan Bang-
ladeshissa. Tehtaan, kuten myös 
Logonetin alihankkijoidenkin toi-
minta, on auditoitu BSCI-yritysvas-
tuujärjestelmän mukaisesti.

– Suomalainen johto viettää 
Bangladeshin tehtaalla useita päi-
viä kuukaudessa, joten voimme 
myös itse varmistaa, että työolo-
suhteet ovat kunnossa. Kiinassa 
paikallinen henkilöstömme tar-
kistaa työolosuhteet samalla, kun 
he varmistavat tuotteiden laadun 
käynnissä olevien tuotantojen ai-
kana, Hulkko kertoo.

Hulkon mukaan Logonet maksaa 
aloitteleville työntekijöille paikal-
lisen keskimääräisen palkkatason 
mukaisesti. Aloittelevan työnteki-
jän palkka nousee kuitenkin yleen-
sä nopeasti, sillä monimutkaisten 
työvaatteiden ompelu vaatii eri-
koisosaamista. Siksi Logonetin teh-
taalla on oma ompelukoulu.

Yksilölliset mallistot
Logonetilla ei ole valmiita työvaa-
temallistoja, vaan se suunnittelee 
mallistot asiakkailleen yksilöllises-

ti. Sen seurauksena tilausmäärien 
pitää olla riittävän suuria, vähin-
tään tuhatkunta vaatetta kerral-
laan. Asiakkaina ovat isot yrityk-
set ja jälleenmyyjät. 

Työvaatteen tärkein tehtävä on 
suojata käyttäjäänsä. Sen myös täy-
tyy täyttää kansainvälisin ja kan-
sallisin standardein säädellyt vaa-
timukset. Tehtävästä riippuen työ-
vaatteen pitää olla esimerkiksi hy-
vin näkyvä tai sen täytyy suojata 
työntekijää kuumuudelta ja tulelta.  

– Oikein suunniteltu ja toteutettu 
työvaate vastaa käyttäjän tarpeita, 
helpottaa työntekoa sekä on muka-
va ja käytännöllinen puettuna. Laa-
dukas työvaate kestää käytössä pit-
kään, Logonetin vaatesuunnittelija 
Maarit Rämö kertoo.

Rämön mukaan suojauksen li-
säksi pitää huolehtia siitä, että työn-
tekijä kokee vaatteen mielekkääksi 
ja miellyttäväksi käyttää.

– Työvaatetuksessa suositaan 
yhä enemmän kerrospukeutumis-
ta, joka auttaa lämpötilan säätelyssä 
erilaisissa tilanteissa ja sääolosuh-
teissa. Mukavuutta pyritään lisää-
mään käyttämällä joustavia mate-
riaaleja. Tavoitteena on hyvännä-
köiset, katu-uskottavat työvaatteet, 
joita voi käyttää jopa työpäivän jäl-
keen, Rämö summaa.

Toimitusjohtaja Lauri Hulkon, vaatesuunnittelija Maarit Rämön ja työvaateliiketoimintavastaava Helena Löfhjelmin mukaan ekologinen työvaate on myös yrityksen käyntikortti.

Työvaatteita muovipulloista

TEKIJÄT | Päätoimittaja Sini Levisalo | Sisältökoordinaattori Mikko Tammi- 
lehto | Visuaalinen koordinointi Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Anna 
Gustafsson, Timo Hämäläinen, Liisa Joensuu, Tuomas I. Lehtonen, Joonas 
Ranta, Outi Rantala, Ritva-Liisa Sannemann, Elina Teerijoki 

| Kuvaajat Suvi Elo, Teemu Heikkilä, Juha Arvid Helminen, Jarkko 
Mikkonen (kansikuva), Aleksi Palmqvist, Patrik Pesonen, Joona 
Raevuori | Kannen kuvauspaikka Sofia Future Farm, Sofia Wine 
| Yritysvastuu on Content Housen julkaisema mainosliite. Jaellaan  
Helsingin  Sanomien liitteenä 22.05.2019. Painosmäärä 100 000.
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Myllypuron kampuksella 
rakennetaan hyvinvoin- 
tia monialaisella otteella. 
Globaaleihin haasteisiin 
tartutaan uusien inno- 
vaatiokeskittymien ja  
ihmisille äänen antavien 
tapahtumien kautta. 

teksti joonas ranta 
kuva joona raevuori

M etropolia-ammatti-
korkeakoulun Myl-
lypuron uudelle 
kampukselle saapu-

essa näky voi yllättää. Noin 6 000 
opiskelijan ja 500 työntekijän kam-
puksen aula muistuttaa enemmän 
piilaaksolaisen startupin pohjaker-
rosta kuin ammattikorkeakoulua.

– Meillä johtajilla ei ole edes omia 
työhuoneita täällä, innovaatiojoh-
taja Minna Elomaa-Krapu iloitsee.

Uudenlaiset tilat kuvastavat Myl-
lypuroon vaiheittain 2018–2019 val-
mistuvan kampuksen toimintakult-
tuuria: yhteisöllisyyttä ja osallisuut-
ta. Kampus tuo yhteen sosiaali- ja 
terveysalan sekä kiinteistö- ja ra-
kennusalan opiskelijat, Metropolian 

asiantuntijat ja kumppanit. Ensim-
mäinen kerros on avointa tilaa, jo-
hon kuka vain voi tulla vaikka kir-
jastoon tai kahville.

Uuden rakennuksen rinnalla Elo-
maa-Krapu tahtoo luoda Myllypu-
roon uudenlaisen terveyden ja hy-
vinvoinnin veturin.

– Kaiken tekemämme tulee tuot-
taa lisäarvoa yhteiskunnalle, työelä-
mälle ja korkeakouluyhteisölle. Kor-
keakoulujen tulee uudistaa toimin-
taansa niin, että tarjoamamme op-
pimis- ja palvelutoiminta on jatkos-
sakin eettisesti kestävällä pohjalla.

Innovoimalla ratkaisuja
Metropoliassa tartutaan yhteiskun-
nan haasteisiin niin sanottujen in-
novaatiokeskittymien kautta. Elo-
maa-Krapun vetämä keskittymä on 
nimeltään Asiakaslähtöiset hyvin-
vointi- ja terveyspalvelut. Erilaisis-
sa projekteissa keskittymät toimi-
vat limittäin, jolloin siiloutumista ei 
tapahdu. Näin sosiaali- ja terveys-
alan asiantuntemus kohtaa vaikka-
pa virtuaalitodellisuuden ratkaisut 
tai kestävän kehityksen keksinnöt.

– Elämme ilmiöiden maailmas-
sa. Globaalien megatrendien lisäksi 
ratkaisemme paikallisia sosiaalisia 
ja terveydellisiä haasteita.

Esimerkkinä toiminnasta voivat 
olla vaikkapa uusien hyvinvointi- 

ja terveyspalveluiden tarjoaminen 
lähialueen asukkaille.

– Toisaalta toimimme osana laa-
jempaa maailmaa, joten ilmaston 
lämpenemisen, tekoälyn ja lisätyn 
todellisuuden kaltaiset megatren-
dit ovat niin ikään osa työtämme.

Areenoilta ääni ihmisille
Sanojen sijasta innovaatiokeskitty-
mät ovat tarttuneet toimeen. Konk-
retiasta esimerkkinä ovat kohtaa-
misareenat, joissa jokainen voi saa-
da äänensä kuuluviin.

– On tärkeää, että asiantuntijoi-
den lisäksi tarjoamme kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua yhteisis-
tä asioista keskustelemiseen.

Huhtikuussa järjestetty vaalikes-
kustelu käsitteli ikäihmisten merki-
tyksellistä elämää ja palveluita. 

– Innovaatiokeskittymät tarjo-
avat mahdollisuuden luoda eko-
systeemejä ja verkostoja yritysten 
kanssa, joissa opiskelijat ja asian-
tuntijat toimivat ja oppivat yhdessä.

Jotta toiminta kattaisi entistä 
moniäänisemmän joukon ihmisiä, 
etsivät innovaatiokeskittymät jat-
kuvasti uusia kumppaneita myös 
liike-elämän ja järjestöjen puolelta. 

– Tarkoituksemme on luoda ver-
kosto toimijoista, joita yhdistää ai-
to halu olla mukana ratkaisemassa 
ajankohtaisia, suuriakin haasteita.

Ammattikorkeakoulu  
kohtaa ilmiöt monialaisesti

Innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu haluaa tarjota opiskelijoille 
mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnan haasteisiin.

S taycationista on kasvanut 
merkittävä trendi maail-
malla, toteaa Kämp Collec- 
tion Hotelsin toimitusjoh-

taja Laura Tarkka. 
Viime vuosina tämä lähimatkai-

luilmiö  on levinnyt myös Suomeen. 
– Staycation on tuonut uuden nä-

kökulman lomailuun. Nyt Suomes-
sa on havahduttu siihen, että omas-
sa kotikaupungissakin voi mennä 
hotellilomalle. Avausvuonna yli 40 
prosenttia Hotel St. Georgen lauan-
taisin saapuvista kotimaisista hotel-
livieraistamme saapuu alle 30 mi-
nuutin ajomatkan päästä. 

Kokonaisuutena viikonloppujen 
käyttöasteet ovat kehittyneet vah-
vemmin viime vuosien aikana ja 

Luksusloman voi 
viettää lähelläkin

Helsinki nähdään hyvänä staycati-
on- ja vapaa-ajan kohteena.

Staycation-lomailuun innosta-
vat erityisesti ympäristönäkökoh-
dat. Omassa kotikaupungissa koet-
tavilla laadukkailla hotelli-, ravin-
tola- ja kulttuurielämyksillä korva-
taan nyt ulkomaanmatkoja sekä ta-
varahankintoja.

– Staycation on paitsi ilmasto- ja 
kansantalousteko myös looginen 
jatke sille, että erilaisten palveluiden 
kulutus kasvaa kiertotalous-ajatte-
lun myötä. Paikallisten palveluiden 
käytöllä on myös merkittävä työlli-
syysvaikutus, Tarkka huomauttaa.

Staycation on myös vaivaton 
mutta merkittävä elämys. Minilo-
malle ei tarvitse pakata paljoa tava-
raa mukaan, eikä paikasta toiseen 
siirtymiseen tarvitse varata juuri-
kaan aikaa.

Elämyksiä ja teknologiaa
Kämp Collection Hotelleissa stay-
cationin lisääntymiseen on vastat-
tu luomalla uusia laadukkaita elä-
myspaketteja erityisesti staycati-
on-matkailijoille.

– On hienoa, että pystymme ri-
kastuttamaan vieraidemme elä-
mää. Haluamme tarjota asiakkail-
lemme kokemuksellisia syitä jäädä 
loma-aikoina ja viikonloppuisin ko-
tikaupunkiin. Toivomme, että tilo-

jamme ja palvelujamme käytettäi-
siin yhä enemmän myös lyhyihin 
virkistäytymishetkiin.

Staycationiin olennaisena osana 
kuuluva vastuullisuus näkyy monel-
la tavoin Kämp Collection Hotelsien 
toiminnassa. Kaikki ketjun hotellit 
ovat Green Key -ympäristösertifioi-
tuja. Sertifikaatin saaminen edellyt-
tää hotellilta sitoutumista henkilös-
tön ja asiakkaiden ympäristötietoi-
suuden kasvattamiseen, energian- 
ja vedenkäytön tehostamiseen se-
kä majoitustoiminnan ympäristöra-

situksen pienentämiseen. 
– Vastuullisuus ei ole ainoastaan 

yksittäisiä tekoja, vaan systemaat-
tista ja sitoutunutta työtä, joka vaa-
tii muutoksen asenteissa ja viestin-
nässä. Hotel St. Georgessa olemme 
luopuneet muovisista vesipulloista 
ja viestimme huoneissa, että suo-
malainen hanavesi on maailman pa-
rasta. Kaikissa huoneissa on myös 
hiilihapotuslaitteet, joilla asiakkaat 
voivat halutessaan tehdä kuplavet-
tä. Päätös oli iso, mutta suurin työ 
on kommunikoida tätä etenkin kan-

sainvälisille vieraille, Tarkka kertoo.
Hotel St. George on ensimmäi-

nen suomalainen hotelli, jolle on 
myönnetty korkeimman luokituk-
sen LEED Platina -sertifiointi. Sitä 
myönnettäessä huomioidaan muun 
muassa rakennuksen sijaintipaikan 
kestävyys sekä rakennuksen energi-
an-, veden- ja materiaalien kulutus 
koko sen elinkaaren aikana.

– Kaikissa hotelleissamme on vet-
tä säätävät hanat ja suihkupäät. Uu-
sin teknologia mahdollistaa ylellisen 
suihkukokemuksen ekologisesti. 

Staycation on kokonaisvaltainen vastuullisuusteko, jolla on samalla positiivinen työllistävä vaikutus. 
Kämp Collection Hotelsin toiminnassa trendi näkyy kasvuna huonevarauksissa erityisesti viikonloppuisin.

Energiatehokasta asumista

Mitä on edelläkäymi-
nen ilmastoasioissa? 
Jos se on sitä, että et-
sii aktiivisesti keinoja 

säästää energiaa, pienentää hiilija-
lanjälkeä ja  kehittää ympäristöystä-
vällisiä asumisratkaisuja parantaen 
samalla asumisviihtyvyyttä, Asun-
tosäätiö on edelläkävijä. 

Konsernin omistuksessa on yli 
16 000 asumisoikeusasuntoa, jois-
ta noin 1000 ovat vuokra-asunto-
ja. Lisäksi tuotetaan Hitas-asunto-
ja. Asuntosäätiö on Suomen neljän-
neksi suurin kiinteistöjen omistaja. 
Toiminnan perusideana on tuottaa 

Panostamalla miljoonan 
asuinneliön energiate-
hokkuuteen annetaan 
asukkaille mahdollisuus 
tehdä ilmastotekoja vain 
asumalla Asuntosäätiön 
asunnoissa. Ilmastoteot 
tuovat yleensä myös kus-
tannussäästöjä asukkaille. 

teksti asuntosäätiö 
kuva joona raevuori 

kohtuuhintaisia asuntoja. 
– Myös ilmastotekojen taustalla 

on alun perin ollut pyrkimys tuot-
taa asukkaille kohtuuhintaista asu-
mista. Ehkä sitä kautta toimenpiteet 
ovat myös niin hyväksyttyjä asukas-
hallinnossamme, toteaa kiinteistö-
johtaja Henrik Hämäläinen.

Asuntosäätiö on mukana äsket-
täin solmitussa uudessa vuokrata-
lojen energiatehokkuussopimuk-
sessa. Tavoitteena on vähentää 
vuosien 2017-2025 aikana nykyistä 
energiankäyttöä seitsemän ja puo-
li prosenttia. Tavoite on kova, ja se 
tulee vaatimaan investointeja ener-
giatehokkuuteen. Pelkät investoin-
nit eivät kuitenkaan yksistään riitä, 
vaan tavoitteeseen pääsyyn tarvi-
taan käytännön toimia.

Ilmastotyön edelläkävijä 
Asukashallinto on olennainen osa 
Asuntosäätiön toimintaa. Asukkai-
ta kannustetaan toimimaan yhtei-
söllisesti ja ympäristöystävällisesti. 

– Lähdemme kuitenkin siitä, että 
yrityksellä on suurempi mahdolli-
suus vaikuttaa ilmastonmuutoksen 
hillintään kuin yksittäisellä asuk-
kaalla. Olemme kehittäneet muun 
muassa energiatehokkuutta jo vuo-
sikausia. Siksi meillä on jo käytössä 
tekniikoita ja toimintatapoja, joita 

juuri nyt tarvitaan tehokkaaseen il-
mastonmuutoksen hillintään.

Toiminnan kehittämisen lisäksi 
yritys etsii jatkuvasti toimenpiteitä, 
joilla kannustaa asukkaita valitse-
maan ympäristöystävällisiä vaihto-
ehtoja muun muassa liikkumiseen.

– Konserniin kuuluva asumisoi-
keusyhtiö Asokodit solmi ensim-
mäisenä kiinteistöalan isona toi-
mijana yhteistyön sähköautojen 
latauspalveluita tarjoavan Liiken-
nevirta Oy:n, eli Virran kanssa. Si-
ten saadaan autojen latauslaitteet 
kotipihalle ja tuetaan asukkaiden 
mahdollisuuksia tehdä ilmastote-
koja. Olemme mukana myös Van-
taan Aviapolis Liikennelabra –hank-
keessa, jossa etsitään ihan uuden-
laisia toimia liikkumiseen.

Suurin viime vuosien ilmastote-
ko on ollut Asokotien kaikkien 50 
öljylämmitteisen asumisoikeuskoh-
teen muuttaminen maalämpöön. 

– Ison kiinteistöomistajan etu-
na on, että toimenpiteet pystytään 
suunnittelemaan ammattimaisesti. 
Samalla pystytään saamaan merkit-
täviä tuloksia myös ilmastonmuu-
toksen hillitsemisessä.

Luotettava ja rehellinen
Uusien asuntojen rakennuttami-
nen ja omistaminen vaikuttaa ko-

ko yhteiskunnan kehitykseen ja hy-
vinvointiin. Vastuullisuus rakenta-
misessa on olennainen osa Asun-
tosäätiön toimintaa. Eettisen toi-
mintavan perustana ovat rehelli-
syys, luotettavuus ja ympäristöys-
tävällisyys.

Vastuullinen kiinteistöliiketoi-
minta perustuu elinkaariajatte-
luun, sillä tehokkaat ja pitkäaikai-
set ratkaisut palvelevat useita vuo-

sikymmeniä eteenpäin. Asuntosää-
tiön ammattitaitoinen henkilöstö 
pyrkii vähentämään kiinteistöjen 
ympäristöpäästöjä  ja –kuormitusta 
sekä huolehtimaan asukkaiden kai-
kinpuolisesta hyvinvoinnista asu-
misen osalta.

– Vastuullisuutta ja läpinäky-
vyyttä edellytämme myös yhteis-
työkumppaneiltamme, Hämäläi-
nen summaa. 

Asuntosäätiön kiinteistöjohtaja Henrik Hämäläinen korostaa Asuntosäätiön kaltaisten isojen toimijoiden merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 

Valintoja ympäristön hyväksi 

n Öljylämmitys on vaihdettu 
maalämpöön 50 kohteessa 
ja kiinteistösähkö tuotetaan 
uusiutuvalla energialla.

n  Päävesimittareissa on tunti- 
mittaus ja räätälöity rapor-
tointi. Vesikalusteet tarkaste- 
taan joka seitsemäs vuosi.

n  Useissa kohteissa on käy-
tössä käyttötottumukset ja 
muuttuvat ulkoilmaolosuh-
teet lämmönsäädössä huomi-
oiva Leanheat-järjestelmä.

n  Yhteisten tilojen valaisimet 
uusitaan LED-valaisimiksi  
kohteiden peruskorjausten 
yhteydessä.

n  Jakamistalouden periaat-
teella toimiva Asoliiteri-pal-
velu vähentää asukkaiden  
tarvetta ostaa laitteita ja ko-
neita omistukseen.

n  Sähkölämmitteisiin koteihin 
voi hankkia ilmalämpöpumpun. 
Osassa kohteista on myös 
käytössä aurinkovoimaloita.

Staycation on matkailu- 
ilmiö, josta on kasvanut 
merkittävä maailman- 
laajuinen trendi. Oman  
kodin lähellä vietettyä  
lomaa suositaan niin  
ympäristösyistä kuin 
helppoudenkin vuoksi.
teksti tuomas i. lehtonen  
kuva kämp collection hotels
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Nordqvistin teetalon 
tuotteisiin on pakattu 
yrityksen arvomaailma: 
laatu, vastuullisuus sekä 
eettisyys. Ensi vuoden 
alussa valtaosa yrityksen 
tuotteista on joko Reilun 
kaupan tai Rainforest  
Alliancen sertifioimaa.  

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva teemu heikkilä

S uomalaiset ovat nauttineet 
Nordqvistin teelaatuja jo 
40 vuoden ajan. Tarjonta 
on vuosien varrella kasva-

nut noin 200 tuotteen valikoimak-
si mustaa, vihreää ja valkoista teetä 
sekä rooibosta ja yrttiteetä. 

– Tuotekehitys ja innovatiivisuus 
ovat mahdollistaneet kasvumme ja 
nostaneet meidät kuluttajatutki-
muksessa ykköseksi, kertoo toimi-
tusjohtaja Riku Nordqvist.

Tuotekehitystiimi kuuntelee 
tarkalla korvalla keskusliikkeiden 
toiveita ja kuluttajien mieltymyk-

Toimitusjohtaja Riku Nordqvist on perheyrittäjä toisessa polvessa. Valikoiduilla viljelmillä käydään vuosittain varmistamassa, että teetuotteiden vastuullisuusperiaatteet toteutuvat. 

siä teelaatujen kehittelyssä. Uusia 
tuotteita tuodaan markkinoille puo-
len vuoden välein. 

– Trendikkäitä tuotteita ovat 
Hot&Cold -teet ja yrttijuomat, joista 
saa joko perinteisen lämpimän juo-
man tai kylmään veteen pitkään 
hauduttamalla raikkaan janojuo-
man, vinkkaa markkinointipääl-
likkö Noora Aaltonen.

Kupeissa väikkyvä punainen 
Hot Rosé tuoksuu hibiskukselta, 
omenalta, ruusun terälehdiltä ja in-
kivääriltä. Erilaisista yrteistä, hedel-
mistä, marjoista ja kukkasista koos-
tetut fantasiamaut ovatkin nyt ku-
luttajien suosiossa. 

Lähtökohtana vastuullisuus 
Yrityksen toimintaa ohjaa kestävän 
kehityksen periaate. Nordqvist var-
mistaa työolojen vastuullisuuden ja 
viljelymenetelmien ympäristöystä-
vällisyyden Rainforest Alliancen ja 
Reilun kaupan arviointien avulla. 

Suurin osa Nordqvistin teelaa-
duista viljellään subtrooppisilla 
alueilla kuten Intiassa, Sri Lankas-
sa, Kiinassa ja Japanissa. Rooibos 
kasvaa vain Etelä-Afrikassa. Myös 
suomalaisia raaka-aineita pyritään 
hyödyntämään maustamisessa.

Yrityksellä on vuoteen 2025 ulot-

tuva yhteiskuntavastuun strategia, 
jonka tavoitteena on saada 96 pro-
senttia käytetystä teestä ja rooibok-
sesta kolmannen osapuolen serti-
fioimaksi. Täyttä sataa ei saavuteta, 
sillä raaka-aineita tulee myös vähä-
riskisistä maista, kuten Japanista.

– Odotamme pääsevämme ensi 
vuoden alussa 90 prosenttiin, iloit-
see vastuullisuusasiantuntija Yi Xu.

Elintarviketurvallisuudesta yri-
tyksellä on todisteena FSSC 22000 
-sertifikaatti.

Raportti avaa haasteita 
Nordqvist on tuottanut toiminnas-
taan yhteiskuntavastuullisuusra-
portin, joka avaa teen viljelyn ja 
tuotantoketjun haasteita. Suurim-
pia uhkia ovat ilmaston lämpenemi-
sen aiheuttamat muutokset, joiden 
pelätään vähentävän satoja, heiken-
tävän laatua ja nostavan hintoja.

Huolta kannetaan myös teen pro-
sessointiin liittyvistä päästöistä ja 
energiankulutuksesta, joiden hillit-
semiseksi tuotantomaihin tarvittai-
siin laiteuudistuksia. 

Suurimmat sosiaaliset haasteet 
liittyvät viljelymaiden ihmisoi-
keuksiin, työoloihin, tasa-arvoon, 
alipalkkaukseen, heikkoon tervey-
denhuoltoon ja asumisen puuttei-

siin. Näitä ongelmia Nordqvist pyr-
kii taklaamaan omilla sekä Rainfo-
rest Alliancen ja Reilun kaupan au-
ditointijärjestelmillä. 

– Käymme henkilökohtaisesti va-
likoiduilla viljelmillä vuosittain tar-
kastamassa, että ihmisoikeudet to-
teutuvat ja elintarviketurvallisuus 
on kunnossa. Samalla rakennam-
me keskusteluyhteyksiä tuottajiin 
saadaksemme tietoa hiilijalanjäl-
jestä ja parantaaksemme sosiaali-
sen vastuun käytäntöjä, Nordqvist 
huomauttaa.

 
Kestävän kehityksen talo 
Nordqvist siirsi viime vuonna tuo-
tanto- ja toimitilansa Nurmijärven 
Ilvesvuoreen. Sinne saatiin noin 
3000 neliön moderni tehdas, jon-
ka sähköenergiasta sata prosent-
tia ja lämpöenergiasta 95 prosent-
tia on fossiilivapaata. Liiketunnis-
timin toimiva led-valaistus säästää 
osaltaan energiaa.

– Kestävä kehitys näkyy myös 
pakkausmateriaaleissa, joissa huo-
mioidaan kierrätettävyys ja ympä-
ristönäkökulma, Aaltonen kertoo.

Kuluttajien kierrättämistä on hel-
potettu kirjaamalla pakkauksiin sel-
keät kierrätysohjeet. Esimerkiksi 
Hot&Cold -sarjassa on käytetty bio-

hajoavia teepusseja ja FSC-sertifioi-
tua kartonkia. Yritys pyrkii pääse-
mään kokonaan eroon fossiilisesti 
tuotetusta muovista vaarantamat-
ta elintarviketurvallisuutta.

Hyvässä teessä maistuu vastuu
Nordqvistin
teetalo
n Kotimainen perheyritys, 
jonka Sirpa Nordqvist pe-
rusti 1979. Toimii nykyään 
toisessa sukupolvessa.

n  Aloitti helsinkiläisenä 
vähittäiskauppana, mutta 
laajeni tuonti- ja tukku-
kaupaksi 1980-luvulla.

n  Tuo teelaatuja Aasiasta  
ja yhdistää niihin muita 
raaka-aineita. Työllistää 
noin 25 henkilöä.

n  Vientiä Iso-Britanniaan, 
Venäjälle, Etelä-Koreaan, 
Baltiaan ja Japaniin.

“
Kahvista täytyy  
maksaa reilu hinta,  
jotta viljelijät  
saavat elantonsa. 

M aailmassa kulutet-
tiin viime vuonna 
9,7 miljardia kiloa 
kahvia. Kehittyvis-

sä maissa kahvin menekin kasvua 
pidetään yhtenä talouskasvun mit-
tareista. Esimerkiksi Aasiassa kah-
vin kulutus on ollut vuosittain kol-
men prosentin kasvussa, samaan 
aikaan kun Euroopassa kahvin ku-
lutus pysyy ennallaan. 

Ruotsalaisen perinteikkään kah-
vibrändi Löfbergsin sisäänostosta 
vastaava Martin Löfberg ennustaa, 
että jo 10 vuoden päästä maailman 

10 miljoonaa kahvikupil-
lista. Sen verran kahvia 
tuottaa perheomisteinen 
Löfbergs joka päivä. Kah-
vin kysyntä maailmassa 
kasvaa, mutta ilmaston-
muutos ja nuorten vilje-
lijöiden kannustaminen 
alalle asettavat haasteita.  

teksti anna gustafsson 
kuva löfbergs

kahvijanon tyydyttämiseen tarvi-
taan 20-30 prosenttia nykytasoa 
enemmän kahvintuotantoa. 

– Mietimme paljon sitä, miten 
jatkuvasti kasvavaan kysyntään 
vastataan luonnon ja ihmisten kan-
nalta kestävällä tavalla. Sen sijaan, 
että etsisimme täysin uusia tuotan-
toalueita, uskon, että viljelyn tehos-
tamisella esimerkiksi Afrikassa on 
valtavan suuri mahdollisuus, Löf- 
berg kertoo.

Reilusta työstä reilu hinta
Samaan aikaan kun kahvin kysyn-
tä kasvaa, kahvipapujen hinta on 
alhaisimmillaan yli 13 vuoteen. 
New Yorkin pörssissä, missä Ara-
bica-kahvipavun maailmanmarkki-
nahinta listataan, kilo kahvia mak-
saa nyt 1,80 euroa, vaikka esimer-
kiksi Etelä-Amerikan kahvinvilje-
lijät sanovat kahvin tuotantohin-
nan olevan vähintään kaksi euroa 
kilolta. 

– Vastuullisuus on hyvin tärkeä 
osa Löfbergsin toimintaa. Meidän 
täytyy varmistaa, että kahvista 
maksetaan reilu hinta, jott viljeli-
jät saavat elantonsa, painottaa Löf- 
berg, joka kiertää työssään jatku-
vasti tapaamassa sopimustuottajia 
ja tiloilla työskenteleviä ihmisiä eri 

puolilla maailmaa. 
Insinöörinä aiemmin työsken-

nellyt Löfberg siirtyi kahvialal-
le töihin täysipäiväisesti 11 vuotta 
sitten. Hän edustaa vuonna 1906 
perustetun perheyrityksen neljät-
tä sukupolvea. 

Lisää nuoria tuottajia alalle
Löfberg muistuttaa, että kahvia vil-
jellään maailmalla useimmiten pie-
nillä perhetiloilla. Löfbergsillekin 
kahvi tulee 75 prosenttisesti pien-
tiloilta. Toimeentulokysymykset 
ovat pienille tuottajille tärkeitä. 
Löfberg kertoo, että tuotannon olo-
suhteiden muuttuessa haastavam-
miksi tarvitaan lisää investointeja 
uusiin kahvipensaisiin ja parempiin 
viljelymenetelmiin. 

Kahvinviljelijöiden vähenemi-
seen vaikuttaa myös ilmaston-

muutos. Kahvia viljellään maail-
malla päiväntasaajan ympärillä, 
missä ilmaston lämpeneminen on 
jo vaikeuttanut viljelyä. 

Esimerkiksi Väli-Amerikan Hon-
duras, joka on maailman viiden-
neksi suurin kahvintuottaja, on kär-
sinyt kuivuudesta, joka on huonon-
tanut koko maan kahvisatoa. Ara-
bica-pavun kotimaassa Etiopiassa, 
joka on Afrikan suurin kahvintuot-
taja, lämpötila on noussut 1,3 astet-
ta ja kahvinviljelyalue on vähenty-
nyt tuhansilla hehtaareilla. 

Viljelyolosuhteiden huonontu-
minen ilmastonmuutoksen seu-
rauksena ja kahvin markkinahin-
nan lasku ovat vaikuttaneet sii-
hen, että moni pieni perheomis-
teinen kahvitila on joutunut lo-
pettamaan toimintansa, kun seu-
raava sukupolvi ei ole halunnut jat-
kaa ammatissa. 

Varmistaakseen kahvin saannin 
myös tulevaisuudessa Löfbergs on 
aloittanut Next Generation -han-
keen Keniassa, Tansaniassa ja Ko-
lumbiassa. 

– Hanke tähtää nuorten vilje-
lijöiden osaamisen kasvattami-
seen. Näin voimme tukea heitä ot-
tamaan käyttöön tehokkaammat, 
tuottavammat ja sitä kautta kannat-

tavammat viljelymetodit. Tämä pa-
rantaa nuorten kahvinviljelijöiden 
mahdollisuutta onnistua ammatis-
sa ja houkuttelee jatkamaan viljelyä 
perhetiloilla, kuvaa Löfberg.

Löfbergs merkitsee projektissa 
mukana olleilta nuorilta viljelijöiltä 
suoraan ostamansa kahvin Next Ge-
neration -merkillä. Löfbergs myös 
tukee sukupolvenvaihdoksia kahvi-
tiloilla antamalla koulutusta ja ta-
loudellista tukea. 

Löfbergsin myymää kahvia vil-
jellään noin 40 000 tilalla ympäri 
maailmaa. Vastuullisuus on kes-
keinen osa yrityksen toimintata-
paa. Löfbergs on myös yksi maail- 
man suurimmista luomu- ja Rei-
lun kaupan kahvin ostajista ja sen 
kahveista jo 90 prosenttia on ser-
tifioitua, eli todistetusti kestävällä 
pohjalla tuotettua. Yritys tavoitte-
lee vuoteen 2030 mennessä tuotta-
vansa kahvinsa täysin uusiutuvalla 
energialla aina pakkauksia ja kulje-
tuksia myöten. 

– Kahvimarkkinoiden yksi mie-
lenkiintoisimmista piirteistä on 
se, kuinka monivaiheinen kahvin 
matka pellolta kahvikuppiin on se-
kä se, että niin luontoäitiä kuin ih-
misiä tarvitaan hyvän kahvin tuot-
tamiseen, kuvaa Löfberg. 

Sisäänostovastaava Martin Löfberg kahvitilalla Emilio Gonzalesin ja hänen veljestensä kanssa. Gonzales asuu Kolumbian Heliconiassa ja on osana Next Generation Coffee -hanketta.

Uuden sukupolven voimin
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N ykykansalaisen voi olla 
vaikea kuvitella, min-
kälainen Suomi oli rei-
lut 150 vuotta sitten, 

kun Helsingin Diakonissalaitos pe-
rustettiin. Nykyisen kaltaista sosi-
aaliturvaa ei ollut, ja maassa oli ka-
tovuosien jälkeen runsaasti nälkää 
näkeviä ja kulkutautien heikentä-
miä kansalaisia. Köyhät, sairaat ja 
kodittomat elivät lähinnä hyvänte-
keväisyyden varassa.

Helsingin Diakonissalaitosta ja 
Rinnekotia voi syystä kutsua hy-
vän elämän säätiöiksi. Kumman-
kin toiminta on saanut alkunsa vä-
littämisestä ja avun tarjoamisesta 
ihmiseltä ihmiselle. Kumpikin on 
ojentanut auttavan käden heikoim-
mille sekä tarjonnut hyvän elämän 
eväät erityisryhmille vuosikymme-
nestä toiseen.

Vaikka yhteiskunta huolehtii ny-
kyisin pitkälti omistaan, Helsingin 
Diakonissalaitoksen ihmisarvotyöl-
le heikoimmassa asemassa olevien 
parissa on edelleen voimakas tar-
ve. Helsingin Kalliossa Alppikadul-
la toimivan punatiilisen korttelin 
kynnykset ovat olleet matalia ylit-
tää 1800-luvun lopulta tähän päi-
vään saakka, ja nykyisin niiden yli 
astuvat myös paperittomat.

Myös Rinnekodin historia juon-
taa lähes sadan vuoden taakse ja on 
osa Helsingin Diakonissalaitoksen 
historiaa. 

Kehitysvamma-alan palveluja 
tarjoava toimija syntyi vuonna 1927 
Helsingin Diakonissalaitoksen alai-
suudessa, kun ensimmäiset asiak-
kaat – kaksi pientä kehitysvammais-
ta poikaa – Martti ja Mauri – otettiin 
Diakonissalaitoksen sisarten hoi-
dettaviksi perheen äidin uuvuttua. 
Pian lapsijoukko kasvoi, eikä Alp-
pikadun korttelissa ollut enää tilaa 
kasvavalle ryhmälle. Rautatien toi-
selta puolelta rinteen päältä vuok-
rattiin puuhuvila hoitolaksi. Rinne-
koti oli syntynyt. 

Talvisodan alla Helsingin Diako-
nissalaitos osti Espoon Lakistosta 
maatilan, jonne kehitysvammaiset 
siirrettiin turvaan sodalta. 

Vaikka moni mieltää Rinneko-
din nimenomaan espoolaiseksi, 
säätiö toimii nykyisin yli 80 toimi-
pisteessä. Niistä suurin osa sijaitsee 

O ppivelvollisuuden suo-
rittamisen jälkeen ka-
donneita nuoria ei tavoi-
tettu mistään niin sosi-

aalitoimen, terveydenhuollon kuin 
poliisinkaan voimin.

– Tilanne kuvasi hyvin hallinno-
nalojen siiloutumista. Kenelläkään 
ei ollut asiasta selkeää kokonaisku-
vaa. Kaupunki kysyi, että lähtisikö 
Diakonissalaitos selvittämään, mi-
hin nuoret katoavat. Teimme et-
sivää työtä eri puolilla kaupun-
kia, kuten esimerkiksi asemilla ja 
skeittauspaikoissa, mutta yllättäen 
nuoret löytyivätkin omista kodeis-
taan: jääkaapin, sängyn ja tietoko-
neen välisestä kolmiosta, Helsingin 
Diakonissalaitoksen toimitusjohta-
ja Olli Holmström kertoo.

Suomessa on yli 60 000 koulu-
tuksen ja työelämän ulkopuolelle 
jäänyttä nuorta ja 160 000 nuorta on  
suuressa vaarassa syrjäytyä.

Diakonissalaitos pani alulle Va-
mos-palvelun, jossa marginaaliin 
ajautuneet nuoret saavat henkilö-
kohtaista tukea perusasioiden kun-

Yhteiskunnallinen 
yritys pitää huolta 
asiakkaistaan

Uudellamaalla, mutta toimintaa on 
myös esimerkiksi Lahdessa ja Tam-
pereella.

Tuotoilla hyvä kiertämään
Helsingin Diakonissalaitosta ja Rin-
nekotia yhdistää paitsi pitkä histo-
ria hyväntekijöinä myös se, että mo-
lemmat ovat yhteiskunnallisia yri-
tyksiä, jotka käyttävät pääosan tuo-
toistaan sosiaalisten ongelmien rat-
kaisemiseen ja kestävän hyvinvoin-
nin rakentamiseen. Suurin osa toi-
minnan voitosta palautuu takaisin 
säätiöihin: palvelujen ja tilojen ke-
hittämiseen, henkilökunnan kou-
luttamiseen ja sen jaksamisen tu-
kemiseen sekä sote-alan hankkei-
den ja tutkimusten rahoittamiseen. 

– Yhdessä olemme keskisuuri so-
te-palveluja tuottava konserni. Tuo-
toilla edistämme yhteiskunnallisia 
tavoitteita: ehkäisemme nuorten 
syrjäytymistä ja tuemme vammais-
ryhmien arkea ja asumista. Tuo-
tamme tukipalveluja myös asiak-
kaidemme työllistämiseksi ja tuo-
miseksi osaksi yhteiskuntaa, kertoo 
Helsingin Diakonissalaitoksen toi-
mitusjohtaja Olli Holmström.

Rinnekodissa tuotto käytetään 
kehitysvammaisille tarjottavien 
palveluiden parantamiseen. Se tar-
koittaa esimerkiksi uusien yksiköi-
den rakentamista, vanhojen tilojen 
ajanmukaistamista sekä henkilös-
tön työhyvinvoinnin parantamista. 

– Asiakkaiden erityistarpeet vaa-
tivat henkilökunnalta erityisosaa-
mista. Siksi henkilökunnan ammat-
titaidosta huolehtiminen on tär-
keää. Koulutamme henkilökuntaa, 
järjestämme seminaareja ja jaamme 
osaamista muun muassa videoiden 
avulla. Tavoitteenamme on uudis-
taa koko toimialaa. Yhdeksi työvä-
lineeksi olemme ottaneet palvelu-
muotoilun. Kehitämme sen avulla 
uusia, digitaalisia toimintatapoja 
asiakkaiden ja henkilökunnan vä-
lisen vuorovaikutuksen ja tunnetai-
tojen parantamiseksi, kertoo Rinne-
kodin toimitusjohtaja Anu Kallio. 

Rinnekoti käyttää tulostaan 
myös kehitysvammatutkimukseen. 
Viime vuonna se lahjoitti Suomen 
Aivosäätiölle 150 000 euroa. 

Samat tavoitteet ja arvot jakaa 
myös Helsingin Diakonissalaitok-

sen tytäryhtiö Hoiva Oy, joka tar-
joaa palveluja ikäihmisille, muisti-
sairaille, asunnottomille sekä niille, 
joiden elämää haittaavat päihteiden 
käyttö tai mielenterveysongelmat. 

– Yhteiskunnallisessa konsernis-
samme työskentelee 1600 ammatti-
laista ja yli 2000 vapaaehtoista. Pal-
velut ovat lähtökohta, mutta ihmi-
nen tarvitsee ennen kaikkea tois-
ta ihmistä, Holmström muistuttaa.

Tiiviimmin yhdessä
Parin viime vuoden aikana Helsin-
gin Diakonissalaitos ja Rinneko-
ti ovat tiivistäneet yhteistyötään. 
Hallinto tukipalveluineen on yh-
distetty.

– Teimme jo aiemmin koulutus-
yhteistyötä, mutta nykyään kum-
mankin säätiön palvelut liittyvät 
pitkälti asumiseen. Voimme yh-
distää tukifunktioita ja saada lisä-
arvoa sillä, että asumisen palvelut 
saavat tukea samasta lähteestä, Kal-
lio mainitsee.

Myös historia on kiertänyt ympy-
rän: Rinnekodin ensimmäiset asuk-
kaat Martti ja Mauri ovat palanneet 
niminä takaisin Alppikadulle. Siel-
lä toimivat nykyisin lasten lyhytai-
kaisen hoidon palveluja tarjoava Ju-
niori-Martti, sijaishuollon palvelu-
ja tarjoava Kasvunkoti Martti ja ai-
kuisten kehitysvammaisten asu-
misen tuen palveluihin keskitty-
nyt Maurinkoti.

– Yksiköt avattiin vuosi sitten 
toukokuussa. Juniori-Martissa ja 
Kasvunkoti Martissa vietetään ai-
van tavallista elämää koulunkäyn-
teineen, leikkeineen ja ulkoiluineen 
kodikkaissa tiloissa. Juniori-Martis-
sa lapsi puolestaan viipyy lyhyesti, 
esimerkiksi omaishoitajan vapaa-
päivän ajan. Kasvunkoti Martti toi-
mii erityistarpeisten lasten pitem-
piaikaisena sijaishuollon paikkana, 
Kallio avaa.

Vamos löytää nuoret ja 
ehkäisee syrjäytymistä
Vuosikymmen sitten Helsingin kaupungin toimijat  
havahtuivat siihen tosiasiaan, että kasvava määrä 
nuoria katoaa peruskoulun jälkeen tuntemattomille 
teille. Kukaan ei tuntunut tietävän missä nuoret ovat.

toon panemiseen, itsenäistymi-
seen, kouluttautumiseen ja työn et-
simiseen. Jokainen nuori saa oman 
tukihenkilön, jolla on aikaa tutus-
tua hänen tilanteeseensa. 

Tähän mennessä noin 10 000 
nuorta on saanut apua Vamokses-
ta. Yli puolet Vamoksen auttamista 
nuorista on päässyt koulutukseen 
tai töihin, millä on tuotettu miljoo-
nien eurojen myönteinen kokonais-
vaikutus julkiseen talouteen ja kan-
santuloon. 

Viime vuonna Diakonissalaitos 
rahoitti Vamos-toimintaa yli miljoo-
nalla eurolla. Holmströmin mukaan 
se on investointi tulevaisuuteen ja 
samalla myös malliesimerkki sosi-
aalisesta vastuunkannosta. 

Nykyisin Vamos toimii kahdek-
salla paikkakunnalla ja tuo yhteen 
nuoren kannalta tärkeät toimijat 
kouluista kunnan viranomaisiin.

Helsingin Diakonissalaitoksen 
Vamos-palvelu tarjoaa intensiivis-
tä yksilö- ja ryhmävalmennusta 16–
29 –vuotiaille syrjäytymisvaarassa 
oleville nuorille. 

Helsingin Diakonissalaitos ja Rinnekoti tarjoavat sosiaali- ja terveyspalveluja hei-
koimmassa asemassa oleville sekä vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Toiminnan 
alkuperäinen lähtökohta pätee tänäkin päivänä: hyvä elämä kuuluu kaikille.
teksti liisa joensuu  kuva patrik pesonen

Noin 10 000 syrjäytymisen vaarassa ollutta nuorta on saanut apua Va-
mos-palvelusta. Heistä yli puolet on päässyt koulutukseen tai töihin.

Yhteiskunnallinen yritys
n Yhteiskunnallinen yritys 
käyttää yli puolet voitostaan 
yhteiskunnallisen tavoitteensa 
edistämiseen.

n Suomalaisen Työn Liitto on 
myöntänyt merkin yli 200 yri-
tykselle, joiden yhteenlaskettu 
liikevaihto on yli viisi miljardia 
euroa. Yrityksissä työskente-
lee yli 19 000 henkilöä.

n Yhteiskunnallisen yrityksen 
erottaa muista yrityksistä sen 
arvopohjainen missio ja ensisi-
jainen päämäärä. 

n Missiona ja päämääränä voi 
olla vaikkapa pitkäaikaistyöt-
tömien tai vajaakuntoisten 
työllistäminen, syrjäytymisen 
ehkäiseminen tai erityisryhmi-
en kuntouttaminen.

Rinnekodin toimitusjohtaja  
Anu Kallio ja Diakonissalaitoksen 

toimitusjohtaja Olli Holmström 
kertovat kummankin säätiön  

ottavan voimakasti vastuuta niin 
asiakkaiden kuin työntekijöiden 

hyvinvoinnista.
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Energiamurros näkyy 
yhä enemmän ihmisten 
arjessa. Suomen kanta-
verkkoyhtiö Fingrid tor-
juu osaltaan ilmaston-
muutosta rakentamalla 
tulevaisuuden puhdasta  
ja markkinaehtoista  
sähköjärjestelmää. 

teksti ja kuva fingrid 

Y yhteiskunnan sähköistä-
minen ja sähköjärjestel-
män muuttaminen puh-
taammaksi ovat keskei-

siä elementtejä ilmastonmuutok-
sen torjunnassa. 

Energiamurroksen eteenpäin 
vieminen edellyttää, että sähköjär-
jestelmän alustat, eli siirto- ja jake-
luverkot ovat hyvässä kunnossa ja 
valmiita siirtämään sähköä luotet-
tavasti käyttäjien tarpeisiin myös 
uudessa toimintaympäristössä. 
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingri-

Fingridillä uskotaan, että tulevaisuudessa sähköjärjestelmän tasapainottaminen voidaan tehdä nykyistä markkinaehtoisemmin, hajautetummin ja kuluttajaa hyödyttäen. 

din tehtävänä on huolehtia kanta-
verkosta ja kehittää sitä tulevaisuu-
den tarpeita vastaavaksi.

– Olemme investoineet jo monen 
vuoden ajan kantaverkon kehittä-
miseen, jotta puhdas energia saa-
daan niin kuluttajien kuin teolli-
suudenkin ulottuville. Esimerkik-
si Ruotsin ja Suomen välisen uuden 
siirtoyhteyden suunnittelu on al-
kanut. Olemme myös valmistautu-
neet aloittamaan Metsälinja-hank-
keen, joka tulee lisäämään merkit-
tävästi Pohjois- ja Etelä-Suomen vä-
listä sähkönsiirtoa. Molemmilla yh-
teyksillä mahdollistamme energi-
an sujuvan siirron tulevaisuudessa. 
Tehtäväämme kuuluu myös sähkö-
järjestelmän valvonta sekä operoin-
ti joka hetki siten, että yhteiskun-
ta voi jatkossakin luottaa varmaan 
sähkön saantiin, toteaa Fingridin 
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Käyttäjästä tulee tuottaja
Tulevaisuudessa puhtaan sähköjär-
jestelmän perustan muodostavat 
ydinvoima, vesivoima, tuulivoima 
ja aurinkovoima. Ydinvoimalla tuo-
tetaan puhdasta perusvoimaa, ve-

sivoima tarjoaa tärkeitä säätöomi-
naisuuksia ja tuulivoimasta on tul-
lut teollista liiketoimintaa. 

Yhä useammasta sähkönkäyt-
täjästä tulee puolestaan sähkön 
tuottajia, kun esimerkiksi aurin-
kopaneeleita ilmestyy enemmän 
niin liikekiinteistöjen, pientalojen 
kuin mökkienkin katoille. Yhteis-
kunnan sähköistyminen vähentää 
myös osaltaan liikenteen ja lämmi-
tyksen päästöjä.

Tulevaisuuden sähköjärjestel-
mässä tuotannon joustavuus on 
nykyistä vähäisempää. Sähköä tuo-
tetaan aiempaa hajautetummin ja 
tuotetut määrät sekä tuotantoajan-

kohdat riippuvat sääoloista. 
– Sähköjärjestelmä tarvitsee-

kin niin sanotun versiopäivityk-
sen, jotta se kykenee tasapainotta-
maan sähkön tuotannon ja kulutuk-
sen myös tulevaisuudessa. Fingrid 
tekee tiivistä yhteistyötä markki-
natoimijoiden, viranomaisten sekä 
poliittisten päättäjien kanssa puh-
taan ja markkinaehtoisen sähkö-
järjestelmän edistämiseksi, Ruu-
sunen lisää.

Kantaverkko 90 vuotta
Fingridille on Ruususen mukaan 
annettu keskeinen rooli sähköllä 
toimivassa suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Yhtiö edistää osaltaan 
suomalaisten hyvinvointia ja Suo-
men kilpailukykyä turvaamalla yh-
teiskunnalle varmaa sähköä, edis-
tämällä sähkömarkkinoiden teho-
kasta toimintaa ja siirtämällä säh-
köä edullisesti sähkön käyttäjille. 
Sähkö on jokaisen arjessa itsestään-
selvyys, joka muuttuu välttämättö-
mäksi hetkellä, jolloin sitä ei ole-
kaan saatavilla.

Vuonna 2019 vietetään myös 
Suomen kantaverkon juhlavuotta, 

kun maan ensimmäisen Rautarou-
va-nimellä tunnetun voimajohto-
linjan käyttöönotosta on kulunut  
tasan 90 vuotta. Viimeistäkin osaa 
alun perin Imatran ja Turun välille 
rakennetusta vanhasta linjasta ol-
laan uusimassa Hikiän ja Orimatti-
lan välisellä linjalla, joka valmistuu 
vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Uusittu voimajohtolinja on saanut 
perinteitä kunnioittaen nimekseen 
Rautarouva II.

– Kantaverkko on nykyisin hy-
vässä kunnossa, mutta meidän on 
silti katsottava maailmaa avoimin 
silmin ja kyettävä ennakoimaan 
myös tulevaisuuden siirtotarpei-
ta. Fingridiltä odotetaan aktiivista 
panosta energiamurroksessa tule-
vaisuuden puhtaan ja markkinaeh-
toisen sähköjärjestelmän muovaa-
jana. Lupaamme osallistua tähän 
tärkeään työhön täydellä sydämel-
lä, Ruusunen päättää.

Kantaverkko toimii alustana  
puhtaalle sähköjärjestelmälle  

“
Sähköistyminen 
vähentää myös 
niin lämmityksen  
kuin liikenteenkin 
päästöjä. 

Y mpäristöystävällinen 
ajattelu on mukana Lai-
tilan Wirvoitusjuoma-
tehtaan toiminnassa 

monella tavalla. Kun yritys muutti 
nykyisiin tiloihinsa vuonna 2001 ja 
sähkösopimusta tehtiin, toimitus-
johtaja Rami Aarikka valitsi tuuli-
voiman. Päätös tehtiin sydämellä.

– Jotenkin se vain tuntui hyvältä 
valinnalta, Aarikka toteaa.

Laitilan juomia on tehty tuulen 
voimalla pian 20 vuotta. Vuosien 
varrella päätös on tuottanut run-
saasti ilmastohyötyjä: tuulivoi-
man ansiosta yhtiö on säästänyt yli 
27 000 tonnin hiilidioksidipäästöt. 

Kestävämpiä ratkaisuja
Vihreä sähkö tuli entistä vahvem-
min kuvioihin, kun viime vuonna 
tehtaan katolle pystytettiin aurin-
kovoimala yhteistyössä paikallisen 
sähköyhtiön kanssa. Paneelit tuot-
tavat sähköä yrityksen jäähdytys-
tarpeisiin, parhaana kuukautena 17 
prosenttia tarpeesta.

Juomia auringon  
ja tuulen voimalla

Yrityksen sähkö oli ennenkin 
tuotettu uusiutuvin menetelmin, 
mutta Aarikka haluaa kokeilla uut-
ta. Aurinkovoima on myös järkevä 
investointi, joka maksaa itsensä ta-
kaisin noin kymmenessä vuodessa.

– Energian säästö muuttuu myös 
rahan säästöksi. Aurinkovoimalaa 
voisi vielä laajentaakin, ja se on 
meillä harkinnassa, Aarikka kertoo.

Myös eurolavojen vaihto kierrä-
tettäviin, korjattaviin, sertifioidus-
ta puusta valmistettuihin chep-la-
voihin tuntui aluksi hintavalta va-
linnalta, mutta käytännössä myös 
se on tuottanut yritykselle säästöjä.

Jo 2000-luvun alussa yritys siir-
si suuren osan tuotteistaan uudel-
leentäytettävistä pulloista materi-
aalina kierrätettäviin tölkkeihin. 
Pullojen pesun jäätyä pois, on ve-
den ja pesuaineen kulutus tuotan-
tolitraa kohden vähentynyt selvästi.

Jätteet biokaasuksi
Juomien tuotannossa tarvittava 
höyry tuotetaan nyt propaanilla, jo-

ka on tarkoitus vaihtaa biokaasuun. 
Laitilassa on käynnissä biokaasulai-
toshanke, jossa paikallisten elintar-
viketuottajien jätteestä tuotetaan 
biokaasua ja mahdollisesti myös 
hiilidioksidia, jota Wirvoitusjuo-
matehdas tarvitsee limonadin val-
mistukseen.

Biokaasulaitos on vasta suunnit-
telupöydällä, mutta hankkeen taka-
na ovat sekä Laitilan kaupunki että 
moni paikkakunnan yritys. Toivee-
na on, että biokaasulaitos tuottai-
si kaasua sekä yritysten että ulko-

puolisten, esimerkiksi kaasuauton 
käyttäjien tarpeisiin.

Biokaasulaitos on eräs ratkaisu 
elintarviketeollisuudesta väistä-
mättä syntyviin jätevirtoihin. Lai-
tilassa panimotoiminta tuottaa vuo-
sittain kaksi miljoonaa kiloa mallas-
jätettä eli mäskiä, joka tähänkin as-
ti on kierrätetty, tosin vähän toisin. 

Mäski lahjoitetaan nyt läheiselle 
lihakarjatilalle, jonka eläimet syö-
vät sitä. Karjatilan tuotteita taas 
hyödynnetään panimoravintola Ku-
kossa, joka palvelee kesäisin Wir-

voitusjuomatehtaan pihalla.
Panimoravintola on aloittamassa 

toista kauttaan. Sen ruokalista pai-
nottuu paikallisiin ruoka-aineisiin.

Ravintolan vieressä laiduntaa 
kesälampaita. Ne ovat paikallisen 
4H-kerhon omistuksessa, mutta 
tehdas huolehtii niistä taloudellises-
ti. Lampaat taas ovat huolehtineet 
tehtaan maisemista jo 15 vuotta.

– Viemme lampaille välillä mäs-
kiä, josta ne kovasti tykkäävät. Ne 
ovat varmasti Laitilan lihavimmat 
lampaat, Aarikka nauraa.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja Rami Aarikka on innostunut kokeilemaan uutta. Aurinko-
voimala tulee tuulivoiman rinnalle, jota tehdas on käyttänyt jo vuodesta 2001.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan juomat valmistetaan 
vihreällä sähköllä. Tehtaan katolle asennettu aurinko-
voimala on myös talouden kannalta hyvä investointi.
teksti elina teerijoki  kuva suvi elo

K un elämässä on ongel-
mia, joiden ratkaisemi-
seen omat keinot eivät 
riitä, on hyvä antaa am-

mattilaisten ottaa koppi tilanteesta. 
Arjessa Oy on ammattimainen 

rinnallakulkija, joka tarjoaa sosi-
aali- ja hoivapalvelua eri puolil-
la Suomea. Sen tilaaja-asiakkai-
ta ovat kunnat ja loppuasiakkaina 
mitä moninaisimmat suomalaiset 
eri elämäntilanteissa: lapset, nuo-
ret ja perheet, ikäihmiset, vammai-
set ja maahanmuuttajat. He kaikki 
saavat laadukasta ja räätälöityä tu-
kea yksilöllisten tarpeidensa mukai-
sesti, olivatpa kyseessä esimerkiksi  
mielenterveys- tai päihdeongelmat 
tai lapsia koettelevat perhetilanteet. 

– Lähtökohtana on lämpimän 
kohtaamisen kulttuuri. Näemme 
tapauksen sijaan ihmisen ja sitou-
dumme tarjoamaan hänelle laadu-
kasta, ammattimaista apua. Miel-

Rinnallakulkijan 
tuella ehyempään 
elämään

lämme vastuullisuutemme asiakas-
työn laadun kautta. Laatu tarkoittaa 
ennen kaikkea asiakkaan kokemaa 
laatua, jonka tasoa pidämme yllä 
esimerkiksi asiakkaille ja henkilö-
kunnalle tehtävien toistuvien ky-
selyjen avulla. Vastuullisuutta on 
luonnollisesti myös se, että nouda-
tamme lakeja ja muita ohjeistuksia 
ja pidämme aina sen, minkä olem-
me kunta-asiakkaalle luvanneet, 
viestintäjohtaja Johanna Norrena 
selvittää yrityksen toiminnan ja yri-
tysvastuun lähtökohtia.

Hyvät tulokset innostavat
Arjessa tarjoaa avopalvelua ja laitos-
palvelua. Yksi esimerkki toiminnas-
ta on Nummelassa sijaitseva Niit-
typolun perhekuntoutusyksikkö. 
Kodikkaat hirsirakennukset kätke-
vät sisäänsä miellyttävät ja rauhal-
liset tilat sekä monia kannustavia 
tarinoita. Tänne saapuvat lapset ja 

perheet, jotka kotikunnan sosiaali-
toimi on ohjannut saamaan moni-
puolista tukea. Perheet muuttavat 
perhekuntoutukseen keskimäärin 
puoleksi vuodeksi, ja heille räätä-
löidään oma palvelupaketti.

– Paketti on laaja ja sisältää per-
heterapiaa, päihdekeskusteluja ja 
arkista tekemistä ruuanlaittoineen 
ja siivouksineen. Perhekuntoutus 
on viimeisiä tukitoimia lastensuoje-
lun avohuollossa. Tarkoitus on aut-
taa aikuisia vahvistumaan vanhem-
muudessaan, jotta vältettäisiin lap-

Viestintäjohtaja Johanna Norrena ja lähiesimies Jonna Wejberg kertovat, että Arjessa Oy suosii työtavois-
saan lämpimän kohtaamisen kulttuuria ja yksiköissään kodikasta hirsirakentamista.

Yhden ihmisen auttaminen tänään vie meidät kaikki  
parempaan huomiseen. Tällä ajatuksella yksilöitä ja 
perheitä tuetaan ja autetaan vaikeissa elämänvaiheissa.
teksti liisa joensuu  kuva teemu heikkilä

sen sijoitus laitokseen, perhekun-
toutuksesta vastaava lähiesimies 
Jonna Wejberg kertoo.

Wejberg kertoo työn olevan vaa-
tivaa ja vastuullista, mutta antoisaa, 
sillä se antaa jatkuvasti hyviä tulok-
sia. Perheiden elämänhallinta ja laa-
tu paranevat yhteistyössä ammatti-
laisten kanssa, ja parhaassa tapauk-
sessa lastensuojelun asiakkuus on 
voitu perhekuntoutuksen jälkeen 
lopettaa.

Arjessa Oy tuntee vastuunsa 
myös työnantajana. Se kuuntelee 

henkilöstöä herkällä korvalla ja 
pitää huolta sen hyvinvoinnista. 
Avoin ja läpinäkyvä yrityskulttuu-
ri kannustaa kertomaan omista aja-
tuksista ja mielipiteistä aktiivisesti. 

“
Lähtökohtana on 
lämpimän kohtaa-
misen kulttuuri. 
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Energiatehokkuus, pitkä 
käyttöikä ja kiertotalous-
ajattelu painavat ostopää-
töksissä yhä enemmän. 
Kertakäyttöisen elekt-
roniikan aika tulee pian 
päättymään EU:n uuden 
sääntelyn myötä. 

teksti anna gustafsson 
kuva juha arvid helminen

M ielen näyttelytilois-
sa Vantaalla seisoo 
riveittäin uutuut-
taan kiiltäviä lait-

teita niin koteihin kuin ammatti-
käyttöönkin. Tilassa on myös koe-
keittiö, jossa järjestetään suosittuja 
makuiltoja. Moni haluaa päästä ko-
keilemaan höyryuunia tai uutta in-
duktiokeittotasoa ennen valintaa. 

Kodinkoneiden ostopäätöksiä 
harkitaan nykyään huolella, sillä 
kuten muussakin kuluttamisessa, 
kertakäyttökulttuurin aika on ohi. 

Kodinkoneiden myynnin ja markkinoinnin tulosyksikön johtaja Kari Hämäläinen ja ammattilaitteiden tulosyksikön johtaja Sami Ketomaa toivottavat EU:n uudet standardit tervetulleiksi.

– Kestävä kehitys näkyy Mielen 
toiminnassa monella tavalla, mutta 
ehkä yksi näkyvimmistä on se, et-
tä tuotteemme on alusta asti suun-
niteltu ja testattu kestämään jopa 
20 vuoden keskimääräistä käyttöä, 
kertoo kodinkoneiden myynnin ja 
markkinoinnin tulosyksikön johta-
ja Kari Hämäläinen. 

Esimerkiksi kotitalouksien pesu-
koneissa keskimääräinen käyttö tar-
koittaa 10 000 pesutuntia. 

Kertakäyttöisyyden loppu
Bonnin yliopiston vuosi sitten te-
kemä tutkimus osoitti, että mark-
kinoilla on yhä enemmän kodinko-
neita ja viihde-elektroniikkaa, joi-
den käyttöikä jää alle viiteen vuo-
teen. Usein laitteen nopea rikkoutu-
minen johtuu siitä, etteivät materi-
aalit ja osat kestä kovassa käytössä. 

EU-tasolla asiaan on tulossa 
muutos: valmisteilla on ensi vuon-
na voimaan tulevia standardeja säh-
kökäyttöisten tuotteiden kestävyy-
destä, korjattavuudesta ja kierrätet-
tävyydestä. Hämäläinen toivottaa 
standardit tervetulleeksi. 

– Meidän etumme on, että Mie-

len tuotteet on suunniteltu pitkä-
ikäiseen käyttöön.

Osana kestävän kehityksen mu-
kaista ajattelua, pitkän käyttöiän 
lisäksi, Mielellä koneisiin ja laittei-
siin soveltuu elinkaariajattelu. Kaik-
ki koneet voidaan huoltaa ja korjata, 
ja niihin löytyy varaosia vielä vuo-
sia valmistuksen päätyttyä. Kier-
totalousmalli, jossa materiaaleja ja 
tuotteita käytetään uudelleen, kor-
jataan ja kierrätetään, istuu hyvin 
yrityksen toimintatapaan. 

Energiatehokkuus kasvanut
Energiatehokkuusvaatimukset ovat 
olleet kodinkonemarkkinoilla arki-

päivää jo muutaman vuoden ajan. 
Energiamerkinnät tulivat pakolli-
siksi käytännössä kaikille suurille 
kodinkoneille, uuneja ja liesituulet-
timia myöten vuonna 2015. Energia-
tehokkuus vaikuttaa luonnollisesti 
sähkölaskun kautta suoraan kulut-
tajan kukkaroon, mutta siihen pyri-
tään myös ympäristösyistä.

Ammattilaitteiden tulosyksikön 
johtaja Sami Ketomaa kertoo, että 
Mielen laitteissa sähkön- ja veden-
kulutus on viimeisen kahden vuo-
sikymmenen aikana puolittunut. 

– Kaikki myymämme pesukone-
mallit kotitalouksille ovat saaneet 
korkeimman energiatehokkuusluo-
kituksen A+++,  ja merkittävä osa 
astianpesukoneista sekä kuivaus-
rummuista on niin ikään saanut sa-
man luokituksen.

Ketomaan vetämä ammattilait-
teiden puoli on kuluttajien näkö-
kulmasta vähemmän näkyvä osa 
Mielen liiketoimintaa. Näistä Ke-
tomaa ottaa esimerkkeinä sairaa-
lainstrumenttien ja siivoustekstii-
lien pesukoneet. Aivan kuten ko-
dinkoneiden ja -laitteiden puolel-
lakin, pyrkimys on toimia ympä-

ristön kannalta kestävällä tavalla. 
– Myös pesulämpötiloissa on 

päästy alaspäin viime vuosina. Eri-
laisia innovaatioita on jatkuvasti 
suunnitteilla, esimerkiksi huuhte-
luveden kierrätys pesuvedeksi on jo 
käytössä joissakin käyttökohteissa 
ja sitä on mahdollista laajentaa, Ke-
tomaa jatkaa. 

Laitteiden täytyy kehittyä
Kari Hämäläinen miettii työssään 
paljon suomalaisten kotitalouksien 
tarpeita vuosikymmeniä eteenpäin. 
Perhekokojen ja asumispinta-alan 
pienentyessä kodinkoneisiin koh-
distuu erilaisia tarpeita kuin ennen. 

– Kun keittiöt ovat pieniä, pitää 
laitteiden koon myös seurata kehi-
tystä. Uunissa voi yhdistyä monia 
eri ominaisuuksia ja myös kuivaavat 
pesukoneet lisäävät suosiotaan. Sa-
malla laitteiden älyominaisuudet, 
kuten automaattiset pesuaineen 
annostelujärjestelmät, lisääntyvät. 
Esimerkiksi automaattisen annoste-
lun ansiosta pesuaineen kulutusta 
on saatu vähennettyä jopa 30 pro-
senttia. Tuotekehityksessä tapah-
tuu nyt paljon, Hämäläinen kertoo. 

Älykäs kodinelektroniikka 
kestää kovaakin käyttöä

“
Meidän etumme 
on, että tuotteet 
on suunniteltu  
pitkäikäiseen 
käyttöön. 

Vastuullinen matkailu 
herättää keskustelua.  
Aurinkomatkoilla vas-
tuullisuus näkyy koko 
palveluketjussa lento-
matkailun päästöjen  
vähentämisestä pieniin 
paikallisiin ekotekoihin.  

teksti outi rantala 
kuva aurinkomatkat ja 
aleksi palmqvist

I hmisillä on erilaisia syitä 
lomailla: yksi pitää kaupun-
kilomasta ja toinen rannalla 
lekottelusta. Samalla taval-

la kuin kotioloissa huolehditaan 
omasta elinympäristöstä, voidaan 
pieniä tekoja tehdä lomallakin.

Aurinkomatkojen 150 työnteki-
jästä yli puolet työskentelee eri koh-
teissa maailmalla.

– Työntekijämme ovat vastuulli-
suustyössä avainasemassa. He vas-
taavat asiakkaidemme kysymyksiin 
kohdemaissa, kertoo Aurinkomat-
kojen markkinoinnista ja tuoteke-
hityksestä vastaava brändijohtaja 
Karita Taura.

Matkailijan vastuullisuusteot ovat pitkälti asenteesta kiinni. Aurinkomatkojen oppaat auttavat matkailijoita vastuullisuusasioissa kaikissa matkakohteissa.

Aurinkomatkat on pitkään nou-
dattanut vastuullisen matkailun 
periaatteita niin oman henkilöstön 
kuin myös kumppaneidensa suh-
teen. Koulutuksella varmistetaan 
toiminnan tasainen laatu.

– Jokainen aurinkomatkalainen 
on käynyt Reilun matkailun yhdis-
tyksen laatiman vastuullisuuskou-
lutuksen, jossa on opiskeltu laajasti 
eri osa-alueet, ympäristöstä sosiaa-
liseen ja taloudelliseen vastuuseen. 

Finnairin omistama matkanjär-
jestäjä lentää kaikki matkat oman 
yhtiön koneilla.

– Meidän valttimme ovat suorat 
lennot ja uudet koneet. Reittisuun-
nittelussa otetaan aina huomioon 
polttoaineen kulutus, Taura toteaa.

Aurinkomatkojen yhteistyö-
kumppanit kasvattavat tietoisuutta 
eri maissa, sillä ajatus kierrätykses-
tä ja jätteiden lajittelusta vaihtelee 
suuresti. Moni paikallinen kumppa-
ni pohtii liiketoimintaa myös vas-
tuullisuuden näkökulmasta.

Vastuullisuudesta palkittu
Aurinkomatkat on valittu Suomen 
vastuullisimmaksi matkanjärjes-
täjäksi jo neljänä vuonna peräk-
käin Sustainable Brand Index -tut-
kimuksessa, joka on Pohjoismaiden 
suurin kestävään kehitykseen ja vas-

tuullisuuteen keskittyvä bränditut-
kimus. Se tehdään vuosittain Suo-
messa, Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa ja Alankomaissa. Tänä vuon-
na tutkimukseen vastasi Suomessa 
10 300 henkilöä ja tutkimuksen pii-
rissä oli 174 yritystä.

– Vastuullisuus on jokaiselle au-
rinkomatkalaiselle sydämen asia, ja 
olemme tästä tunnustuksesta todel-
la iloisia ja ylpeitä, sanoo Taura.

Viestinnässä vastuullisuus on 

noussut voimakkaasti esiin.
– Ihmiset eivät halua lomailla 

huonon omantunnon kanssa. Vas-
tuullisuus nousee lomaillessa ai-
na vain tärkeämmäksi teemaksi ja 
pienetkin teot ovat merkitykselli-
siä. Lomakohdetta valittaessa pu-
huttavat myös ympäristönsuojelu 
ja eläinten oikeudet, paikallisuus 
ja ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Em-
me esimerkiksi enää ensi kesästä al-
kaen järjestä retkiä akvaarioihin tai 

eläinpuistoihin, joissa villieläimet 
ovat vankeudessa, viestintäasian-
tuntija Annina Metsola luettelee.

Omalla asenteella voi auttaa
Metsola tietää, että useimmat ihmi-
set ovat kiinnostuneita toimimaan 
matkoilla vastuullisesti.

– Matkanjärjestäjä voi neuvoa, 
miten matkailijan on helpompi 
toimia vastuullisesti myös lomalla. 

Aurinkomatkojen nettisivuilta 
löytyy vinkkejä vastuullisen lomai-
lijan avuksi. Energian säästämisen 
ja roskaamisen välttämisen lisäksi 
lomaillessa voi tehdä paljon muuta-
kin ympäristön hyväksi. Listalle on 
nostettu esimerkiksi kyseenalaisten 
matkamuistojen ostaminen ja veden 
turha valuttaminen erityisesti koh-
teissa, joissa siitä on todella pula. 

Kyse on kokonaisuudesta, mo-
nista pienistä asioista, jotka eivät 
vie liikaa aikaa tai maksa ylimää-
räistä. Kyse on asenteesta.

– Jokainen voi auttaa pitämään 
lomakohteen kunnossa. Vastuul-
lisuuteen kuuluu maan tapojen ja 
asukkaiden kunnioittaminen. Täy-
tyy pitää mielessä, että olemme 
matkakohteessa vieraina. Meille on 
tärkeää, että myös tulevat sukupol-
vet voivat nauttia maailmamme mo-
nimuotoisuudesta, Taura päättää.

Vastuullisempaa matkailua

Brändijohtaja Karita Taura ja viestintäasiantuntija Annina Metsola kerto-
vat, että vastuullisuutta vaaditaan myös yhteistyökumppaneilta.
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Työn merkityksellisyyden 
korostuessa vapaaehtois-
työstä on tullut yrityksille 
keino sitouttaa henkilös- 
töä. Mahdollisuudesta 
käyttää työaikaa hyvän 
tekemiseen saatetaan 
tiedustella jo työpaikkaa  
haettaessa.  

teksti anna gustafsson 
kuva juha arvid helminen

S uomen Punaisen Ristin 
toimistolla Helsingin Teh-
taankadulla iloinen kol-
mikko vaihtaa kuulumi-

sia ja kertoo kokemuksiaan viime 
aikojen mieluisimmista vapaaeh-
toistempauksista työpaikoillaan. 
Accenturen yritysvastuupäällikkö 
Tomi Nummi kertoo Missing Maps 
-digivapaaehtoisuudesta.

– Teemme satelliittikuvien pe-
rusteella karttoja alueista, joista nii-
tä ei ole tai ne ovat vanhentuneita. 
Päivitetyn kartan perusteella roko-
tuskampanja tai muu apu saadaan 
perille, Nummi kuvailee. 

Fujitsun yritysvastuupäällikkö Christine Löfgren, Accenturen yritysvastuupäällikkö Tomi Nummi sekä SPR:n varainhankintapäällikkö Anna Laurinsilta uskovat vahvasti, että vapaa- 
ehtoistyön mahdollistaminen työajalla on selkeä osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.  

Karttojen tekemiseen varataan 
kokoushuone aamupäiväksi, tar-
jotaan vapaaehtoisille pientä pur-
tavaa ja puurretaan tehtävän paris-
sa musiikin tahtiin. 

Vieressä Fujitsun yritysvastuu-
päällikkö Christine Löfgren nyök-
kää. Vapaaehtoistyöhankkeet ovat 
saaneet henkilökunnalta todella po-
sitiivisen vastaanoton. Fujitsun yh-
teistyö SPR:n kanssa sai alkunsa vii-
tisen vuotta sitten, kun yrityksen 
henkilöstöltä kysyttiin millaista va-
paaehtoistyötä he työnantajaltaan 
odottavat. Teemoina esille nousi-
vat lapset, nuoret ja seniorit sekä 
luonto. SPR valikoitui kumppaniksi 
sen vahvojen verkostojen ansiosta. 

– Henkilöstön vapaaehtoistyötä 
koskeva aktiivisuus on kasvanut ko-
ko ajan. Ihmiset arvostavat sitä, että 
työnantaja mahdollistaa vapaaeh-
toistyön työajalla, Löfgren kertoo. 

Löfgren näkee, että vapaaeh-
toistyömahdollisuuden tarjoami-
nen kuuluu työnantajan tehtäviin 
osana yhteiskuntavastuuta. 

Vapaaehtoistyöllä kysyntää
Accenture on tehnyt yhteistyötä 
SPR:n kanssa jo 15 vuoden ajan. Va-
paaehtoistyö on jouhevasti nivottu 
osaksi työhyvinvointia. 

Nummi kuvaa, kuinka työpaikka 
nähdään entistä enemmän alusta-
na toteuttaa itseään. Mahdollisuus 
auttaa muita lisää työn mielekkyyt-
tä ja merkityksellisyyttä työntekijän 
silmissä. Yrityksen tekemästä vas-
tuullisuustyöstä kysytään nykyisin 
jo rekrytointivaiheessa. 

– Työntekijät haluavat tietää, 
millaiset yrityksen arvot ovat ja mi-
ten ne näkyvät käytännön tekemi-
sessä. Työntekijän sitouttamises-
sa työn merkityksellisyys on nous-
sut todella tärkeäksi. Eikä tätä voi 
laittaa vain milleniaalien ansioksi, 
vaan vastuullisuus kiinnostaa kaik-
kia, Nummi selventää. 

Myöskään Fujitsussa vapaaeh-
toistyöstä ei enää tarvitse erikseen 
rummuttaa, sillä ihmiset osaavat jo 
kysellä tempausten perään. Apuna 
sanan levittämisessä ja tempausten 
organisoinnissa ovat työpaikan va-
paaehtoiset Punaisen Ristin lähet-
tiläät, eli Red Cross Ambassadorit. 
Yrityslähettiläiden verkosto toimii 
linkkinä yrityksen ja Punaisen Ris-
tin välillä. Lähettiläät voivat keskit-
tyä itselleen mieluisimpien hank-
keiden järjestämiseen. Esimerkik-
si Fujitsussa yksi Red Cross Ambas-
sador -vapaaehtoinen puuhaa eri-
tyisesti verenluovutuskampanjan 

kanssa, joka on työntekijöiden kes-
kuudessa tullut suosituksi tavaksi 
tehdä hyvää. Fujitsun veriryhmä on 
jo monena vuonna saanut kultaisen 
kunniakirjan aktiivisesta verenluo-
vutuksesta. Työajalla saa myös toi-
mia Punaisen Ristin lipaskerääjänä 
esimerkiksi Nälkäpäivänä.

 
Monenlaista toimintaa 
Suomen Punaisen Ristin varain-
hankintapäällikkö Anna Laurinsilta 
kuulee mielellään yrityskumppa-
nien kokemuksia vapaaehtoistyös-
tä. Yhteistyö yritysten kanssa on 
Suomen Punaiselle Ristille tärkeää 
monessa mielessä ja vapaaehtoi-
suus on kysytty osa kumppanuuk-
sia. Yritysten järjestämien vapaa-
ehtoistyömahdollisuuksien kaut-
ta ihmiset kuulevat myös muista 
SPR:n laajoista vapaaehtoismah-
dollisuuksista.

– Meillä on monenlaista toimin-
taa aina koululaisten auttamisesta 
läksyissä ikäihmisten ystävätoimin-
taan. Moni on työnantajan järjestä-
män vapaaehtoistyön myötä innos-
tunut tulemaan mukaan muuhun-
kin toimintaan ja siitä tulee osa elä-
mää, Laurinsilta kertoo. 

Toisten auttaminen ja vapaa-
ehtoistyö tuottaa tutkitusti hy-

vää mieltä, joten tässäkin mielessä 
työnantaja on edistämässä työnte-
kijöidensä hyvinvointia. 

– On täysin hyväksyttävää saa-
da hyvä mieli ja kiitos, kun käyttää 
omaa aikaansa toisten auttamiseen, 
Laurinsilta päättää. 

Työajalla saa tehdä hyvää 
Red Cross 
Ambassadors
n Yrityslähettiläiden ver-
kosto, jossa auttamistyöstä 
kiinnostuneet ammattilaiset 
kohtaavat. 

n  Linkki Punaisen Ristin ja 
yrityksen välillä: kampan-
joita, pro bono -hankkeita, 
innovaatioita, vapaaehtois-
mahdollisuuksia. 

n Toiminnan tavoitteena 
on yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden lisääminen. 

YRITYKSET@PUNAINENRISTI.FI 

Finlandia-talon toiminnassa yhteiskuntavastuu on laaja-alaista. Ekologisuuden ja talou-
dellisuuden lisäksi kannetaan myös sosiaalista ja kulttuurillista vastuuta.

Finlandia-talo näyttää esimerkkiä yhteiskuntavastuukysymyksissä. 
Toiminnan vastuullisuutta ajatellaan ekologisuuden ja taloudelli-
suuden lisäksi kulttuurillisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva finlandia-talo

Kansallisylpeys 
tuntee vastuunsa

F inlandia-talo on yksi Suomen yl-
peydenaiheista ja kansainvälises-
ti tunnetuimmista rakennuksista. 
Se tunnetaan maailmanluokan 

kongressien ja tapahtumien näyttämönä. 
Esimerkiksi Trump–Putin -tapaamisen ai-
kana rakennus toimi mediakeskuksena kan-
sainväliselle medialle. Suomen EU-puheen-
johtajuuskaudella lähes kaikki kokoukset 
keskitetään Finlandia-talolle.

Viime vuonna se valittiin tapahtuma-alan 
”Oscar-gaalassa” Bea World Festivaleilla 
maailman parhaaksi tapahtumataloksi. 

Toimitusjohtaja Johanna Tolosen mie-
lestä on selvää, että tunnetun tapahtuma-
keskuksen tulee olla suunnannäyttäjä niin 
laadukkaiden palvelujen tuottamisessa kuin 
ympäristö- ja vastuukysymyksissäkin. 

– Me näemme yhteiskuntavastuumme 
laaja-alaisesti. Se koostuu ekologisista, kult-
tuurillisista, sosiaalisista ja taloudellisista 
osa-alueista, Tolonen kertoo.

Finlandia-talossa on investoitu energia-
tehokkaisiin ratkaisuihin paljon. Lämmitys 
tapahtuu kaukolämmöllä ja viilennys kau-
kokylmällä. Ilmanvaihto säätyy automaat-
tisesti tilojen käyttöasteen mukaan, ja vesi-
kalusteiksi on valittu vettä säästäviä malle-
ja. Aurinkosähköjärjestelmä kattaa parhaim-
millaan 20–25 prosenttia sähköntarpeesta.

– Vuosittain järjestämme Kulttuuri puh-
distaa ympäristöä -talkootapahtuman, jos-
sa siivotaan Töölönlahden rantoja. Kulttuu-
rillinen vastuumme näkyy esimerkiksi sii-
nä, että vaalimme Finlandia-talon arkkiteh-
tuuria. Käytössä on edelleen alkuperäiset 
Aallon suunnittelemat kalusteet. Sosiaali-
nen vastuu merkitsee meille toimimista 100 
henkilön työllistäjänä sekä kansantervey-
den edistäjänä.

Puhdasta ruokaa läheltä 
Kansanterveyden edistämisellä Tolonen 
viittaa erityisesti Finlandia-talon ravinto-
latoimintaan. Sitä operoi Kanresta Oy, joka 
on Suomen kansanterveysyhdistyksen ty-

täryhtiö. Ravintolatoiminnan voittoja ohja-
taan edelleen kansanterveystyöhön. 

– Ruuan laadun lisäksi painotamme vah-
vasti ekologisuutta ja lähituotantoa sekä mi-
nimoimme hävikkiä. Käytämme aina kestä-
västi tuotettuja raaka-aineita kotimaisuut-
ta painottaen. Kalavalinnat teemme lähtö-
kohtaisesti WWF:n kalaoppaan suositusten 
pohjalta. Suosimme kotimaisia pientuotta-
jia ja luomua hankimme aina, kun sitä saa, 
keittiöpäällikkö Timo Lepistö kertoo.

Lepistön mukaan raaka-aineet hankitaan 
aina mahdollisimman prosessoimattomi-
na. Keittiöhenkilökunta käyttää runsaasti 
aikaa ruuan suunnitteluun ja esivalmiste-
luun sekä uusien ruokainnovaatioiden ke-
hittämiseen.

– Kokkimme ovat käsityöläisiä, jotka ra-
kentavat tuotekokonaisuuksia alusta lop-
puun. Työssä korostuu vastuullisuus ja halu 
tuottaa hienoja elämyksiä asiakkaillemme.

Ikään liittyvät asenteet ja ennakkoluu-
lot estävät suomalaista työelämää ke-
hittymästä, Markkinointi-instituutin 
toimitusjohtaja Toni Berkowits toteaa.

Markkinointi-instituutin palveluiden 
kautta rakennetaan tuloksellisia työyhteisö-
jä sekä kehitetään yksilöiden osaamista pit-
käjänteisesti. Ytimessä ovat työelämän luk-
kojen avaaminen sekä esimiestyön, myyn-
nin ja asiakaskokemuk-
sen kehittäminen. Ber-
kowitsilla on aitiopaikka 
suomalaisen työelämän 
kipukohtiin, joten hän 
tietää mistä puhuu. 

Työelämässä ikään liit-
tyviä paineita tulee sekä 
ulkoa että sisältäpäin. 
Berkowitsin huolena on 
erityisesti se, miten eri 
ikäiset ihmiset suhtau-
tuvat oman osaamisen-
sa uudistamiseen. 

– Uskomukset voivat 
liittyä siihen, että nuoret ihmiset mielikuvis-
samme kykenevät helpommin ja nopeam-
min tuottamaan uusia ideoita ja innovaa-
tioita kuin vanhemmat kollegansa, Berko-
wits jatkaa.

Berkowits näkee itsensä kehittämisen en-
nen kaikkea asennekysymyksenä ja kannus-
taakin kaiken ikäisiä kokeilemaan rohkeas-
ti uusia asioita.

Innostuminen on asenteesta kiinni
44-vuotiaasta toimitusjohtajasta tuntuu 
mahdottomalta ajatukselta, että jo muuta-
man vuoden kuluttua hänen ikänsä muo-
dostuisi ongelmaksi työelämässä. 

– Ei ole mitään fysiologista estettä sille, 
ettemmekö voisi uudistua kaikenikäisinä. Ei 
työnteko tai uusien asioiden omaksuminen 
kuulu ainoastaan 18–49-vuotiaille. Itse en ai-
nakaan tällaiseen ajatukseen aio sopeutua. 
Tuntuu, että olen vasta päässyt vauhtiin.

Berkowits on huomannut omalla työural-
laan, ettei ideoiden esiin tuominen ja uusis-
ta asioista innostuminen ole ikäkysymys. 

– Se on enemmänkin luonnekysymys, jos-
sa omalla asennoitumisella on valtava mer-
kitys, Berkowits lisää.

Työelämän huippumaaksi
Yleisurheilua nuorena harrastanut Berko-

wits muistelee vanhan 
valmentajansa viisas-
ta neuvoa kokeilla uusia 
asioita miettimättä niitä 
liikaa.

– Kannattaa rohkeas-
ti kokeilla eikä ylianaly-
soida ja miettiä liikaa etu-
käteen, mitä tästä tulee. 
Ja kun ihminen kokeilee 
uutta, hänelle kannattaa 
antaa hyvää palautetta, 
koska sitähän me kaikki 
haluamme. Hyvä palau-
te kannustaa meitä jatka-

maan, Berkowits vakuuttaa. 
Tarpeettoman ylianalysoimisen sijaan 

Berkowits kehottaa mieluummin pohtimaan 
omaa tapaamme ajatella ikää. 

– Miksi sepitämme itsellemme tarinaa, et-
tä emme pysty johonkin vain koska olem-
me tietyn ikäisiä? Kansakuntana meillä oli-
si erinomaiset mahdollisuudet nousta työ-
elämän huippumaaksi, mutta tuntuu että 
teemme tämän kovin vaikeaksi itsellemme, 
Berkowits ihmettelee.

Berkowitsin mielestä suomalaisissa yri-
tyksissä ei ole niinkään puutetta sanoista 
vaan teoista. 

– Jos suomalaisissa firmoissa tekisimme 
kaikki ne asiat, jotka on suunniteltu ja sovit-
tu vietäväksi käytäntöön, meillä olisi mer-
kittävästi enemmän kansainvälisiä menes-
tystarinoita.

WWW.MARKINST.FI

Suomen tunnetuimman koulutusalan yrityksen toimitusjohtajan 
mielestä on vahingollista sekä yksilöille että koko suomalaiselle 
työelämälle, että annamme iän rajoittaa meitä. Olisiko ikään liit-
tyvien asenteiden jo syytä muuttua? 
teksti liina hurri  kuva markkinointi-instituutti

Ikä ei saa estää  
uuden oppimista

Markkinointi-instituutti saavutti ensimmäisen sijan tunnettuudessa ja palvelutarjonnassa 
Taloustutkimus Oy:n TEP 2018 -tutkimuksessa. Kuvassa toimitusjohtaja Toni Berkowits.

“
Ei työnteko tai  
uusien asioiden 
omaksuminen   
kuulu ainoastaan 
18-49-vuotiaille. 

n Finlandia-talo kehittää toimin-
taansa kokonaisvaltaisesti EFQM 
-laatujärjestelmän mukaan.

n Toiminnassa noudatetaan kan-
sainvälisiä ISO 9001 -laatu- sekä 
ISO 14001 -ympäristöstandardeja.  
Lisäksi Finlandia-ravintolalla on 
Ekokompassi -sertifikaatti.

n Valittu maailman parhaaksi  
tapahtumapaikaksi Bea World  
Festivaleilla sekä parhaaksi isoksi  
tapahtumataloksi Evento Awards 
-kilpailussa.

Vastuullinen  
Finlandia-talo 



YRITYSVASTUU MAINOSLIITE

16   n

Puutarhanhoito on ekoteko

#ympäristönystävä #puutarhankevät  #muovieioleroska

*www.ym.fi/
kysymyksiä 

ja vastauksia 
muoveista

Suurin osa, 
noin 70 prosenttia, 
Itämeren roskista 

on muovia*.

Mitä enemmän kierrätät, sitä enemmän 
GreenCare lupaa käyttää kierrätysmuovia pakkauksissa 

PAKKAUSTEN KIERRÄTYS
Vie tyhjä pakkaus 

muovinkeräyspisteeseen

Harmaa 
reunus kertoo 

kierrätysmuovista! 
Uudet GreenCare 
pakit ovat 100 %

kuluttajien 
kierrättämää 

muovia. 

❤  TERVETULOA HARMAUS!

Muovi ei ole roska! 
GreenCare on muovin-

kierrätyksen edelläkävijä 
puutarhatuotteiden pakkauksissa. 
Käytämme vain myrkyttömiä pai-

novärejä ja kaikki pakkaukset 
voi kierrättää. 

PUUTARHAN 
KESÄ

PUUTARHAN 
KEVÄT

PUUTARHAN 
SYKSY

SAMMAL
POIS

PUUTARHAN 
RODO & IKIVIHREÄ

PUUCEE
SUPER

TUIJA-
LANNOS


