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KESÄN 2018  alkaessa ilmasto -ja 
luontoasioiden parempi hoito, pa-
rempi työelämä sekä yritykset ja hy-
vinvointiala ovat tuttuja, kuumia 
keskustelunaiheita. Suomi on maa-
na pyrkinyt tasapainottamaan ta-
louden, työllisyyden ja ympäristön 
vaatimukset, mutta tulokset ovat 
monesti olleet vaihtelevia. Uudesta 
ajattelusta esimerkkinä on vuoden 
2018 budjettiesitys, jossa otettiin 
Agenda 2030:n kestävän kehityk-
sen tavoitteet huomioon mm. pa-
nostuksina ilmasto- ja energiastra-
tegiaan, vesistöjen elvyttämiseen ja
monimuotoisuuden vahvistami-
seen työelämässä.

ON OLEMASSA  lukuisia esimerk-
kejä liike-elämän ongelmanratkai-
susta, jolla hyötyjä syntyy kaikille. 
Esimerkiksi kiertotaloudessa jäte-
ongelma muuttuu raaka-aineeksi 
tai energiaksi. Kestävän kehityksen
toteutuksessa yritykset ovat avain-
asemassa, mutta vain neljäsosa  
FIBSin 2017 kyselyyn osallistunees-
ta 125 yrityksestä hakee kasvua kes-
tävän kehityksen tavoitteista. Teh-
tävää siis on.

YRITYKSISSÄ vastuullisuus ei ole 
erillinen saareke, vaan sitäkin pitää 
arvioida asiakkaiden ja tuotteiden
näkökulmasta. Tämä koskee myös 
pieniä yrityksiä. Kulutustuotteiden 
lisäksi vastuullisuus on hankinta-
lainkin mukaan iso kilpailutekijä 
julkisissa hankinnoissa. Myös yri-
tysten omat hankinnat ovat mil-
jardien mahdollisuus, ja niissä vas-
tuullisuus on oleellista.

VUOSIT TAISEN 200 yritystä kat-
tavan tutkimuksemme mukaan jo 
65% suurista tai keskisuurista yri-
tyksistä otti vastuullisuuskriteerei-
tä huomioon osana hankinta- ja os-
topäätöksiään. Myös omistajat ja ra-

Vastuullisuuden  
positiivinen kierre

Puheenvuoro

Mikko Routti
Toimitusjohtaja
FIBS
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Ruoan tuotanto- ja  
kulutustavoilla on mer-
kittävä vaikutus ympä-
ristöön, yhteiskuntaan ja 
ihmisten hyvinvointiin. 
Fazerin tärkeä missio on 
tuottaa ruokaa, jolla on 
merkitys.
teksti marja hakola 
kuva eino ansio

V astuullisuus on iso sana. 
Muun muassa tämä aja-
tus nousi esiin Fazerin 
maaliskuussa 2018 teet-

tämässä kuluttajatutkimuksessa, 
jossa tutkittiin suomalaisten suh-
tautumista vastuulliseen viljelyyn. 

Kun isoa sanaa selvitettiin lähem-
min, kävi ilmi, että suomalaiselle 
vastuullinen viljely tarkoittaa en-
nen kaikkea ympäristön huomioon 
ottamista ja sitä, että luonnosta pi-
detään huolta. Toiminnan tulisi ol-
la läpinäkyvää ja asioista tulisi ker-
toa rehellisesti ja helppotajuisesti.

– Me Fazerilla koemme, että 
meillä on tärkeä rooli juuri tässä: 
viestin viejänä kuluttajan ja vilje-

Vastuullisen ruoan puolesta
Terveellinen ja ympäristöystävällinen ruoka on Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellströmin sekä Fazerin yritysvastuujohtaja Nina Elomaan sydäntä lähellä.

lijän välillä. Voimme kertoa viljeli-
jälle mitä odotuksia kuluttajilla on 
ja tuemme viljelijöitä heidän työs-
sään. Kuluttajaa puolestaan autam-
me tekemään vastuullisia ja kestä-
viä valintoja, sanoo Fazerin yritys-
vastuujohtaja Nina Elomaa.

Ympäristö on vain yksi osa-alue 
kattavasta yritysvastuuohjelmasta, 
mutta sen rooli on viime vuosina 
kasvanut sekä yrityksen sisällä että 
kuluttajien keskuudessa. Kuluttajat 
ovat Elomaan mukaan yhä kiinnos-
tuneempia ympäristön tilasta.

– Fazerin näkökulmasta katsottu-
na olemme aina ottaneet huomioon 
ympäristönäkökohdat. Jo Karl Fa-
zer, joka perusti yrityksemme vuon-
na 1891, oli suuri luonnon ystävä 
ja luonnonsuojelija. Ympäristöstä 
huolehtiminen on niin sanotusti 
perimässämme, Elomaa naurahtaa.

Vastuullisia makuelämyksiä
Ympäristön lisäksi kansainvälinen 
perheyritys kantaa vastuuta kulut-
tajien hyvinvoinnista, oikeuden-
mukaisesta arvoketjusta, päivittäi-
sestä liiketoiminnasta sekä työnte-
kijöidensä hyvinvoinnista.

Monissa valinnoissa ympäristö- 
ja hyvinvointinäkökohdat kohtaa-
vat. Konkreettisena esimerkkinä 
Elomaa mainitsee kasvisten osuu-

den kasvattamisen. Yritys tarjoaa 
yhä enemmän kasvipohjaisia tuot-
teita, ja myös Fazerin ravintolois-
sa kasvisten määrää on pyritty li-
säämään esimerkiksi uusien resep-
tien ja nudging-menetelmien avul-
la. Niillä pyritään ohjaamaan kulut-
tajia parempiin valintoihin sekä ter-
veyden että ympäristön kannalta. 

– Terveellinen ja ympäristöystä-
vällinen ruokavalio sisältää muun 
muassa viljoja, kasviksia, marjoja, 
hedelmiä ja pähkinöitä. Autamme 
asiakkaita tekemään terveellisiä ja 
kestäviä valintoja tarjoamalla heil-
le houkuttelevia ja innovatiivisia, 
kasvipohjaisia tuotteita ja ruokia.

Fazerilla vastuullisuus ulottuu 
hankintaan ja koko arvoketjuun. 
Tavoitteena on jatkuvasti paran-
taa raaka-aineiden laatua, turvalli-
suutta, vastuullisuutta ja jäljitettä-
vyyttä. Esimerkiksi yrityksen käyt-

tämä kaakao on sataprosenttisesti 
vastuullisesti tuotettua – joko ser-
tifiointijärjestelmien tai suorien vil-
jelijäohjelmien kautta.

Periaatteena kestävä viljely  
Fazerin teettämän tutkimuksen 
mukaan suomalaisella kuluttajalla 
on vahva suhde luontoon ja hän on 
kiinnostunut ruokatuotannon vai-
kutuksista ympäristöön. Omien 
mökkirantojen ja kalastusvesien 
halutaan pysyvän puhtaana. Vas-
taajat toivoivat myös, että peltoja 
hoidetaan luonnon ehdoilla.

Osana ympäristötyötään Fazer 
on sitoutunut kestävän viljelyn pe-
riaatteisiin, joiden avulla vähenne-
tään haitallisten kemikaalien käyt-
töä, hillitään vesien rehevöitymis-
tä ja varmistetaan maaperän elin-
voimaisuus pitkälle tulevaisuuteen. 
Tavoite on, että vuoteen 2025 men-
nessä Fazer Leipomoiden Suomessa 
ja Ruotsissa käyttämä vilja täyttää 
kestävän viljelyn periaatteet.

– Viljelijät ovat ottaneet periaat-
teemme hyvin vastaan. Yhteistyö 
koko arvoketjussa on hyvin tärkeää, 
jotta löydämme oikeat ratkaisut ja 
saamme vietyä niitä käytäntöön, to-
teaa Fazer Leipomot Suomen toimi-
tusjohtaja Markus Hellström.

Sitoumus kestävään viljelyyn 

ulottuu myös Itämeren suojeluun. 
– Itämeren alueen suurimpana 

jauhonostajana ja merkittävänä 
myllyviljojen käyttäjänä meillä on 
mahdollisuus – ja velvollisuus – vai-
kuttaa Itämeren ja vesistöjemme ti-
laan, Hellström huomauttaa.

hoittajat analysoivat tuotannon ja 
toimitusketjujen vastuullisuuden: 
kokonaisvaikutus luontoon on 
huomioitava ja esimerkiksi pelk-
kä ilmastotyö ei riitä. Merien muo-
viongelman räjähdys on varoittava 
esimerkki - onneksi tätä valtavaa 
ongelmaa on kuitenkin alettu pur-
kamaan mm. kaupan alan muovi-
kassirajoituksilla. Esimerkki kaik-
ki yllättäneestä muutoksesta, jossa 
on myös mahdollisuuksia, ovat fos-
siilisen dieselteknologian viimeai-
kaiset haasteet. Toisaalta ne ovat 
myös valtava mahdollisuus Suo-
men älykkäille teknologioille sekä
biopohjaisille polttoaineille niin 
maalla, merellä kuin ilmassa.

SÄHKÖISET PALVELUT luovat pa-
rempaa elämää ja vähentävät saas-
teita, mutta toisaalta niiden hyö-
dyntäminen on haastavaa, kuten 
mm. Facebook-skandaali osoittaa. 
Digitaloudessakin on hyvä muis-
taa, että kaikki mikä ei ole kiellet-
tyä, ei ole aina järkevää. 

ON  SANOT TU, että yliarvioimme 
muutoksen nopeuden, mutta aliar-
vioimme sen voiman, kun se tulee. 
Vastuullisuus on tullut jäädäkseen 
myös liikemaailmaan.
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Kestävää 
tuotantoa
● Tuotteissa käytetään  
vastuullista kaakaota:  
86 % sertifioitua ja 14 % 
suorien viljelijäohjelmien 
kautta hankittua.  

● Vuoteen 2025 mennessä 
Fazer Leipomoiden käyttä-
mä vilja täyttää kestävän 
viljelyn periaatteet.  

● Fazer on mukana kehit-
tämässä Itämeren ekolo-
gista tasapainoa Itämeri- 
sitoumuksella 2018–2022. 

”Meillä on  
velvollisuus vai-
kuttaa Itämeren 
ja vesistöjemme 
tilanteeseen.”

K U N  O N  T A H T O A ,  O N  T O I V O A .
Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. 
Teemme avullasi todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa 
tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Jaamme 
vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja 
tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-
ajan elämyksiä. 

TUE KANSSAMME VÄHÄVARAISIA LAPSIPERHEITÄ. 
www.hopeyhdistys.fi
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Työn  
aikaa perheelle

vapaudella  

E lämää ja työelämää on 
vaikea erottaa toisistaan, 
vaikka monessa työpai-
kassa vielä niin vaadi-

taan. Työntekijöillä on ammatti-
roolinsa rinnalla suuri rooli äiteinä 
ja isinä, isovanhempina tai vaikkapa 
omaishoitajina. Elämän luonnolli-
nen kiertokulku syntymineen, hau-
tajaisineen, sairauksineen ja per-
hejuhlineen vaikuttaa väistämät-
tä siihen, miten keskittyneesti ih-
minen pystyy kulloinkin paneutu-
maan tehtäviinsä. Niin perheelliset 
kuin sinkut käyvät lääkärissä, teet-
tävät remontteja ja odottavat mil-
loin huoltomiestä käymään tai uut-
ta pesukonetta saapuvaksi. 

DNA:lla lähtökohtana on, ettei 
tästä kaikesta tarvitse kantaa huo-
noa omaatuntoa. Työntekijät voi-
vat sovittaa kulloisetkin tehtävän-
sä ja yksityiselämänsä vaatimuk-
set yhteen miten parhaaksi näke-
vät. Työnantaja ymmärtää ihmisten 
tarvitsevan vapautta hoitaa asioi-
taan ja uskoo vapauden auttavan 
heitä voimaan hyvin ja sitoutumaan 
työnantajaan. 

Noin puolet DNA:n 1600 työn-
tekijästä tekee mutkatonta eli täy-
sin vapautettua työtä, jossa heidän 

on mahdollista työskennellä etänä, 
tapahtuipa se kotona tai kahvilas-
sa, eikä etäpäivistä tarvitse ilmoit-
taa esimiehelle. Suurta luottamusta 
edellyttävä työtapa on kannattanut. 
Ihmisläheinen ja yksilöä kunnioit-
tava johtaminen on näkynyt työlle 
omistautumisen tavassa. Tehtävät 
hoituvat sujuvasti ja ihmiset ovat 
tavattavissa, vaikka eivät istukaan 
aina kaikki saman katon alla. Myös 
muiden kuin mutkattoman työn pii-
rissä olevien työskentelyn jousta-
vuutta on lisätty työajan liukumilla 
ja etätyön mahdollisuudella.

Vapauden sisällä vastuu
Kun mutkatonta työtapaa alettiin 
DNA:ssa muutama vuosi sitten 
suunnitella, se herätti huolestu-
neita kysymyksiä. Hoitavatko ih-
miset varmasti tehtävänsä? Katoa-
vatko he konttorilta? Hajoavatko tii-
mit? Mutta riskit eivät toteutuneet. 
Henkilöstöjohtaja Marko Rissasen 
mukaan työntekijät ovat kantaneet 
vastuunsa hienosti, kunhan pää-
määrät ovat olleet selkeät. 

– Työtä ohjaavat tulokset sen si-
jaan, että tuijottaisimme työtunte-
ja ja toimistolla vietettyä aikaa. Kun 
työntekijöillä on selkeät tavoitteet 
ja vapaus toteuttaa ne parhaiten so-
pivalla tavalla, he ovat motivoitu-
neita tekemään parhaansa. Olem-
me saaneet huomata, että suoma-
laisten työmoraali on poikkeuksel-
lisen korkea.

Vaikka sadoilla yrityksen työn-
tekijöillä on vapaus tehdä työtä ha-
luamassaan paikassa, toimistolla ei 
ole tyhjää. Etätyötä tehdään keski-
määrin pari päivää viikossa. Sen 
jälkeen ihmiset tulevat mielellään 
muiden seuraan vaihtamaan kuulu-
misia, hakemaan tukea ja ideoita se-
kä saamaan sosiaalisia kontakteja. 
Tiimien yhteenkuuluvuuden tunne 
on sekin säilynyt hyvin.

– Mutkaton työtapa vaatii henki-
löstöltä jämäkkää itsensä johtamis-
ta ja vastuunottoa. Tässä on onnis-
tuttu, ja samalla esimiesten rooli on 
muuttunut. Sen sijaan, että esimie-
het valvoisivat työntekijöitä, he toi-
mivat pikemminkin valmentajina. 
Ongelmaa ei ole tullut siitäkään, et-
teivät esimiehet tietäisi, missä ku-
kin on. Ihmiset ovat aika avoimia 
asioistaan ja menemisistään, vaik-
ka avoimuutta ei vaadita. Se on ol-
lut vapauden luonnollinen seuraus, 
Rissanen sanoo.

Hyvinvointi strategiassa
Muutama vuosi sitten DNA kirjasi 
strategiaansa tavoitteen olla erin-
omainen työpaikka. Se antoi esi-
miehille mandaatin luoda edistyk-
sellistä tapaa työskennellä. Uudel-
la johtamisen otteella lähdettiin ta-
voittelemaan sekä miellyttävää il-
mapiiriä että mitattavia tuloksia sii-
tä, että työskentelyn vapauttami-
nen kannattaa.

– Yhdeksi tavoitteeksi otettiin si-
joittuminen kärkeen Great Place To 
Work® -tutkimuksessa. Tänä vuon-
na sijoituimme vertailussa toisek-
si suurten organisaatioiden sarjas-
sa. DNA:n tutkimustuloksissa on 
vahvuutenamme toistunut vuo-
desta toiseen esimerkiksi jousta-
vuus, vastuunotto ja se, että jokai-
nen voi meillä olla oma itsensä, ker-
too DNA:n yritysvastuusta vastaava 
Hanna Haapakoski.

Tunnustuksia on tullut muuten-
kin. Jo viime lokakuussa yritykselle 
myönnettiin Great Place To Work® 
-sertifikaatti. Maaliskuussa Väestö-
liitto myönsi DNA:lle Perheystäväl-
linen työpaikka -tunnuksen. Yritys 
on ollut vuodesta 2016 alkaen mu-
kana Väestöliiton Perheystävällinen 
työpaikka -ohjelmassa rakentamas-
sa elämänkaaren huomioivaa työ-
tapaa. Ohjelma pohjautuu ajatuk-

seen, jonka mukaan työntekijöiden 
voidessa hyvin yrityskin voi hyvin. 

– Perheystävällisyys pitää sisäl-
lään myös sinkut, sillä perhe voi-
daan käsittää laajasti. Se voi koostua 
yhtä hyvin ystäväpiiristä kuin ydin-
perheestäkin, Rissanen mainitsee.

Palkallinen mummiloma
 Jopa maailman mittakaavassa poik-
keuksellinen DNA:n käytäntö on 
palkallinen isovanhempainvapaa. 
Idea oli henkilöstön oma ja se pää-
tettiin viedä nopeasti käytäntöön. 
Kun lapsenlapsi on tulossa, isovan-
hempi pääsee nauttimaan ajasta uu-
den vauvan kanssa viikon ajaksi, 
kunhan ilmoittaa asiasta työnan-
tajalle kuukautta ennen poisjään-
tiään. Viime vuonna isovanhem-
painvapaalla oli noin 20 henkilöä. 
Käytäntö palkittiin vuoden 2017 lo-
pulla Vuoden työelämätekona Ilma-
risen 100 Tekoa -kampanjassa.
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Hyvän 
ilmapiirin 
työpaikka
 

●  Kansainvälinen Great 
Place To Work® -sertifi-
kaatti lokakuussa 2017.  

● Nousi helmikuussa Great 
Place To Work® 2018 -ver-
tailussa parhaiden jouk-
koon omassa sarjassaan.  

● Väestöliiton myöntämä 
Perheystävällinen työpaik-
ka -tunnus ja Vuoden työ-
elämäteko 2017 isovan-
hempainvapaasta.  

Uusi toimitalo 
on suunniteltu 
työntekijöiden 
avulla. 

DNA on lyhyen ajan  
sisällä saanut useita  
tunnustuksia joustavasta  
ja perheystävällisestä  
yrityskulttuuristaan. 
Lähtökohtana on teke-
misen vapaus ja elämän 
ymmärtäminen koko-
naisuutena.
teksti liisa joensuu 
kuva aleksi palmqvist

Koska kaikki lapset myös sairas-
tavat, DNA halusi luoda valmiin 
käytännön näihinkin tilanteisiin. 
Kumppaniyritykset eri puolilla Suo-
mea tarjoavat hoitopalvelua sairaal-
le lapselle. Työntekijä voi soittaa aa-
mulla palveluun ja saada hoitajan 
kotiin työantajan piikkiin kolmen 
päivän ajaksi. 

Toimitalo yhteistuumin
DNA on rakentanut inhimillistä ja 
ihmisläheistä johtamista järjestel-
mällisesti aina vuodesta 2012, jol-
loin se alkoi suunnitella uutta toi-
mitaloa. Pieneksi jääneen entisen 
toimitalon koppikonttoria ei halut-
tu toistaa, vaan henkilöstölle pää-
tettiin tarjota uuden ajan talo, jon-
ka suunnitteluun ja sisustusvalin-
toihin se pääsi itse osallistumaan.

– Toimitalolle etsittiin paikka sillä 
perusteella, että se olisi enemmis-
tön kannalta sujuvan matkan pääs-

sä. Keräsimme päätöstä varten yh-
teen henkilöstön postinumerot 
ja päädyimme näin Helsingin Kä-
pylään, Rissanen kertoo. 

Taloon ei rakennettu omia huo-
neita, vaan erilaisia työskentely-
alueita. Osassa on rauhallista, osa 
taas tukee kanssakäymistä tai vaik-
ka musiikin kuuntelua työn lomas-
sa. Talossa on 600 työpistettä noin 
850 henkilölle eikä kenelläkään ole 
omaa huonetta. Suurimmalla osal-
la, ylin johto mukaan lukien, ei ole 
edes nimettyä työpistettä. Mielui-
nen työpiste löytyy aina, koska suu-
ri osa henkilöstöstä on joko tapaa-
misissa tai etätöissä. 

– Kaikki eivät tule paikalle edes 
kokouksiin vaan osallistuvat nii-
hin etänä Skypen välityksellä. Tii-
mit päättävät omat palaverikäy-
täntönsä ja kommunikointitapan-
sa. Uudistimme kaikki 17 toimipis-
tettämme eri puolilla Suomea sa-

maan tapaan. Sekä toimitalomme 
että mutkaton tapamme tehdä työ-
tä ovat herättäneet paljon ulkoista 
kiinnostusta. Uuteen toimitaloon 
on käynyt tutustumassa jo yli 200 
eri yrityksen edustajaa.

Suomalainen työkulttuuri on 
uudistumassa. DNA on osoittanut 
edistyksellisen ja vapaan toiminta-
tavan kannattavan. Vapaudesta on 
seurannut pelkkää hyvää. Työhy-
vinvointi, tehokkuus ja tuottavuus 
ovat lisääntyneet kun taas sairaus-
poissaolot ja vaihtuvuus vähenty-
neet. Myös asiakastyytyväisyys ja 
yhtiön tulos ovat nousussa. 

– Emme ole katuneet hetkeä-
kään. Haluamme olla Suomen ha-
lutuimpien työpaikkojen joukossa, 
ja työkulttuurimme on meille arvo-
kas rekrytointivaltti. Uskon, että ta-
vassamme tehdä asioita piilee myös 
ratkaisu työurien pidentämiseen, 
Rissanen toteaa.

DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen, isyyslomalta palannut myyntipäällikkö Oskari Koskela sekä vuoden ikäinen Väinö arvostavat perheystävällistä yrityskulttuuria.  

Väinöstä tuli ykkösasia -  
työt hoituivat kotoa käsin 

ta talossa on nähty paljon ennen-
kin. Koskela on käyttänyt hyväk-
seen DNA:n perheystävällisyyttä 
Väinön syntymästä asti.

– Väinö syntyi jonkin verran 
etuajassa. Ilmoitin töihin, etten 
tule konttorille pariin viikkoon 
vaan työskentelen etänä. Kävin 
vain muutamassa palaverissa. 
Lapsi kasvaa todella nopeasti. 
Minulle on tärkeää, että pääsen 
todistamaan perheen ainutlaa-
tuisia hetkiä ja voin määritellä 
milloin ja missä teen työni. En 
edes kaipaa eriytettyä työ- ja va-
paa-aikaa. Myynnissä on melko 
simppelit mittarit, eikä poissaolo 
konttorilta ole näkynyt työn tu-
loksissa, Koskela sanoo.

RUNSAAN vuoden ikäinen Väinö 
kipittää pitkin DNA:n toimita-
lon käytäviä. Palaverihuoneen 
istuimia on kiva taputella ja ih-
metellä vastaan tulevia ihmi-
siä. Väinön isä, Oskari Koskela, 
juoksee lapsen perässä. Koskela 
toimii DNA:n myyntipäällikkö-
nä ja vastaa sen yritysmyynnin 
suurasiakkaista. Juuri nyt tär-
kein asia on kuitenkin pieni pu-
napöksyinen vesseli. Ja niin saa 
ollakin – ihan työantajan luvalla.

Koskela tuli tänään kuukau-
den kestäneeltä isyysvapaal-
ta takaisin töihin ja Väinö aloit-
ti päiväkodissa, mutta isä päät-
ti hakea pojan iltapäiväksi mu-
kaansa konttorille. Pikkuvierai-
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Kestävän  
rakentamisen 
edelläkävijä 

S aint-Gobainin tavoitteena 
on lisätä hyvinvointia yh-
teiskunnassa parantamal-
la ihmisten päivittäistä elä-

mänlaatua ja vastaamalla tulevien 
sukupolvien haasteisiin vastuulli-
sella toiminnalla. Yhtiön tuotemer-
kit ja brändit, kuten Weber, Gyproc, 
ISOVER, Ecophon ja Kahi, ovat ra-
kennusalan toimijoille tuttuakin tu-
tumpia.

– Kestävää ja vastuullista toimin-
taa on  kehitetty yhtiössä jo pitkään. 
Nyt vastuullisuus on otettu entistä 
tiiviimmin osaksi koko liiketoimin-
taa ja jokapäiväistä käytännön työ-
tä asiakkaidemme kanssa, toimitus-
johtaja Olli Nikula sanoo.

Missionsa mukaan yhtiö auttaa 
rakentamaan erinomaisia elinym-
päristöjä ja parantamaan ihmisten 
elämänlaatua.

– Kehitämme toimintaamme ja 
tuotteitamme koko ajan niin, että 
ympäristölle aiheutuvat vaikutuk-
set minimoituvat. Samalla pyrimme 

maksimoimaan ihmisten mukavuu-
teen ja hyvinvointiin liittyvät asiat 
rakennuksissa, Nikula summaa. 

Vaikutus ympäristöön
Jotta strategia muuttuisi teoiksi, 
vastuullisuudesta ja kestävästä ra-
kentamisesta viestitään monin ta-
voin sekä ulkoisesti että sisäises-
ti. Henkilöstöä koulutetaan jatku-
vasti vastuullisuuteen liittyvissä 
asioissa.

– Haluamme olla kestävän raken-
tamisen asiantuntijakumppanei-
ta. Parannamme koko ajan henki-
löstömme tietoisuutta ja osaamis-
ta kestävän, vihreän rakentami-
sen alalla, vastuullisuuspäällikkö  
Anne Kaiser sanoo.

Tärkeänä osana vastuullista toi-
mintaa keskeisistä tuotteista on laa-
dittu EPD-ympäristöselosteet, jois-
sa kuvataan tuotteiden ympäristö-
vaikutukset koko elinkaaren ajalta.

– Elinkaariarvioinnin ja ympäris-
töselosteiden avulla tunnistamme 
ne kohdat, joissa meidän pitää pa-
rantaa toimintaamme ja meillä on 
vielä mahdollisuus pienentää ym-
päristövaikutuksia, Kaiser toteaa.

Kiinteistöjen rakennuttajat ja 
omistajat haluavat yhä useammin, 
että rakennuksella on kansainväli-
nen tai paikallinen ympäristöser-
tifikaatti, kuten BREEAM, LEED, 
RTS tai Joutsenmerkki. Sertifikaa-
tit osoittavat, että kiinteistöt on to-
teutettu kestävillä ympäristöratkai-
suilla, ja  että toteutuksessa on huo-
mioitu ihmisten hyvinvointiin liit-
tyvät kriteerit. 

– Saint-Gobainin tuotteet, ratkai-
sut ja työkalut tukevat ympäristö-
sertifikaattien mukaista rakenta-

mista. Siksi ympäristöselosteem-
me, muu dokumentaatio ja osaami-
semme ovat niitä tarvitsevien asian-
tuntijoiden käytössä, Kaiser sanoo.

Ympäristöseloste on tärkeä työ-
kalu, mutta sen merkityksen selit-
täminen asiaan perehtymättömäl-
le ei välttämättä ole helpoin tehtä-
vä. Sitä varten yhtiössä on kehitet-
ty EPD-ympäristöseloste -lautapeli.

– Päällisin puolin tylsältä vai-
kuttava sisältö saadaan noppape-
lin avulla opiskeltua hauskalla ta-
valla. Alun perin peli kehitettiin 
myyjiemme kouluttamista varten, 
mutta siitä ovat kiinnostuneet myös 
muut kumppanimme. Oletan, että 
myös alan oppilaitokset voisivat ol-
la kiinnostuneita, Kaiser kertoo.

Tuotteiden ympäristövaikutus-
ten selvitys elinkaariarvioinnin 
avulla aloitettiin konsernissa jo 
1990-luvulla.  Ahkeran työn tulok-
sena yhtiö nousi vuoden 2016 alus-
sa ykköseksi, kun arvioperusteena 
oli kansainvälisessä The Internatio-
nal EPD -järjestelmässä julkaistujen 
ympäristöselosteiden määrä. 

Päästöt pienemmäksi
Saint-Gobain-konserni on asettanut 
tavoitteekseen pienentää hiilidiok-
sidipäästöjään 20 prosenttia ja ener-
giankulutusta 15 prosenttia vuoteen 
2025 mennessä. Samaan aikaan jät-
teiden kierrätysastetta on tarkoitus 
kasvattaa 50 prosenttia ja jäteveden 
määrää vähentää 80 prosenttia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on 
tehty jo paljon. Kaikki yhtiön tuo-
tantolaitokset Suomessa on audi-
toitu ISO 14 001 -ympäristöjohtami-
sen sertifikaatin mukaisesti. Poh-
joismaissa Saint-Gobainin tuotan-

tolaitokset vaihtoivat vuoden 2018 
alussa vihreään sähköön. Laitosten 
prosesseja ja niiden energiatehok-
kuutta on jatkuvasti kehitetty, jät-
teitä vähennetty ja materiaalien 
kierrätystä lisätty. 

Esimerkiksi ISOVERin lasivilla-
eristeiden raaka-aineesta 60–80 
prosenttia on kierrätyslasia. Gypro-
cin kipsilevyt sisältävät keskimää-
rin 22 prosenttia rakennustyömail-
ta ja talotehtailta takaisin kerättyä 
kierrätyskipsiä. 

– Kierrätyskipsin osuutta olisi va-
raa kasvattaa edelleen, mutta tois-
taiseksi sitä ei ole saatu markkinoil-
ta enempää takaisin, Kaiser kertoo.

Saint-Gobain tutkii ja kehittää 
myös vaihtoehtoisia materiaale-
ja yhdessä tutkimus- ja asiantun-
tijaorganisaatioiden kanssa. Yhtiö 
on esimerkiksi mukana Oulun yli-
opiston hankkeissa, joissa tutkitaan 
geopolymeereja. Niiden yhtenä raa-

Pumpattavien 
lattiatasoitteiden 
asennustapa on 
huomattavasti  
aiempaa ergono-
misempi.

Vastuullisuus ja kestävä,  
vihreä rakentaminen 
ovat nousseet innova-
tiivisen rakennusalan 
toimijan strategian yti-
meen. Saint-Gobain  
on asettanut kunnian- 
himoiset tavoitteet kes-
tävän liiketoiminnan  
kehittämiselle. 
teksti timo hämäläinen 
kuva juha arvid helminen

ka-aineena on kokeiltu mineraali-
villajätettä. Tulokset ovat lupaavia.

– Yhtenä ajatuksena on korvata 
rakentamisessa sementtiä geopo-
lymeereilla. Onnistuessaan tämä 
avaisi ison mahdollisuuden ratkoa 
ympäristöongelmia. Lisäksi siitä 
syntyisi meille ja muille uutta lii-
ketoimintaa, Kaiser toteaa.

Terveellinen sisäympäristö
Yhtiö haluaa parantaa ihmisten elä-
mänlaatua. Käytännössä se tarkoit-
taa sellaisten tuotteiden ja ratkaisu-
jen tarjoamista, jotka auttavat ra-
kentamaan terveellisiä ja viihtyisiä 
rakennuksia.

– Sisätiloilla on iso merkitys ih-
misten hyvinvointiin, sillä vietäm-
me keskimäärin 90 prosenttia ajas-
ta sisätiloissa, markkinointijohtaja 
Viktor Lax toteaa.

Lax puhuu mukavuudesta ja ja-
kaa sen neljään tekijään: hyvä si-

säilma, hyvä ääniympäristö, sopi-
va lämpötila ja esteettisyys. 

– Oikeilla materiaali- ja tuote-
valinnoilla voidaan tuottaa hyvin-
vointia tukevia sisäympäristöjä ja 
ennaltaehkäistä ongelmia. Valin-
noissa tulisi aina ajatella rakennuk-
sen koko elinkaarta.

Esimerkkinä hyvinvointia ko-
hentavista ratkaisuista Lax nostaa 
esiin Weberin uuden sukupolven 
pumpattavat lattiatasoitteet, joi-
den hiilijalanjälki on jopa 36 pro-
senttia aiempaa pienempi. 

– Etsiessämme keinoja pienentää 
tasoitteiden hiilijalanjälkeä loimme 
niiden työmaatoimituksiin uuden-
laisen logistisen ratkaisun, joka eh-
käisee materiaalin pölyämisen ja 
pölyn kulkeutumisen työmaalle. 

Kaiken lisäksi asennustapa 
muuttui huomattavasti ergono-
misemmaksi. Asentajat joutuivat 
aiemmin työskentelemään polvil-

laan, nyt lattiat tasoitetaan seisten.
Viime vuonna Weber toi markki-

noille kosteudenhallintapalvelun, 
joka perustuu lattiatasoitteeseen si-
joitettaviin kosteusmittausanturei-
hin ja niistä saatavan tiedon hyö-
dyntämiseen. Tiedon avulla varmis-
tetaan, että lattiarakenne on riittä-
vän kuiva ja se voidaan pinnoittaa 
turvallisesti.

– Kosteudenhallintapalvelu en-
naltaehkäisee sisäilmaongelmia, 
joita lattiarakenteeseen jäävä kos-

Toimitusjohtaja Olli Nikula, vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser ja markkinointijohtaja Viktor Lax ovat yhtä mieltä: vastuullinen rakentaminen tuottaa hyötyjen lisäksi työniloa.

teus voisi materiaalien hajotessa ai-
heuttaa. Antureiden välittämää mit-
taustietoa voidaan seurata myös jäl-
kikäteen ainakin kymmenen vuo-
den ajan. Menetelmän avulla voi-
daan luottaa siihen, että työ tulee 
oikein tehdyksi, Lax kertoo. 

Kosteudenhallintapalvelua on 
käytetty jo kymmenissä kohteissa 
ympäri Suomea.

Yhteistyöllä tuloksia 
Saint-Gobain on mukana lukuisis-
sa projekteissa ja aloitteissa, joissa 
se tekee yhteistyötä tutkimuslaitos-
ten, asiantuntijaorganisaatioiden ja 
niin pienten startup-yritysten kuin 
suurten, maailmanlaajuisesti toimi-
vien konsernienkin kanssa.

– Ilmastonmuutokseen, kierto-
talouteen ja moniin muihin tämän 
päivän haasteisiin ei kukaan toimi-
ja pysty vastaamaan yksin. Siihen 
tarvitaan poikkitieteellistä ja laaja-

pohjaista yhteistyötä, Kaiser sanoo.
Saint-Gobain-konserni on sitou-

tunut YK:n Global Compact -aloit-
teeseen. Konserni liittyi vuonna 
2016 Dow Jones World ja Dow Jones 
Europe Sustainability -indekseihin, 
joissa se sijoittui parhaaksi euroop-
palaiseksi yritykseksi rakennustuo-
tesektorilla. Konserni raportoi myös 
ilmastonmuutoksen hillintään pyr-
kivään CDP Climate -ohjelmaan.

Suomessa Saint-Gobain verkos-
toituu ja edistää vastuullisuutta 
rakennussektorilla varsinkin yri-
tysvastuuverkosto FIBSissä sekä 
Green Building Council (GBC) Fin-
land ry:ssä. Kaiser on GBC Suomen 
hallituksen jäsen.

– Jäsenyyksiä ja sitoumuksia on 
monia muitakin. Toimimme aktiivi-
sesti eri yhteistyöorganisaatioissa, 
koska haluamme olla mukana kes-
kustelussa ja kehittää koko raken-
nusalaa entistä vastuullisemmaksi. 

”Haluamme  
kehittää koko  
rakennusalaa  
entistä vastuul- 
lisemmaksi.”

I N FO

Saint-
Finland Oy
● Suunnittelee, valmistaa 
ja toimittaa rakennusma-
teriaaleja, -tuotteita ja rat-
kaisuja.  

● Työllistää Suomessa toi-
mialojensa kanssa yli 600 
henkilöä. Liikevaihto on yli 
210 miljoonaa euroa.  

● Yhdistää 5 tuotebrändiä: 
Ecophon, ISOVER, Gyproc, 
Weber ja PAM.  

● Palkittu Top Employer 
2018 -tunnustuksella.

Gobain

WWW.SAINT-GOBAIN.FI
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K ierrätys on helppo ympäristö-
teko. Olipa kyseessä varastoyli-
jäämä, kausipoisto tai yrityksen 
muu käyttämättömäksi jäävä ta-

varaerä, sen kiertoon ohjaaminen viestii ai-
na myös yritysvastuusta.

– Tavaran kierto sellaisenaan uudelleen-
käyttöön on paras vaihtoehto myös kiertota-
louden näkökulmasta, kiertotalouden pal-
velut -yksikön päällikkö Hanna Lilja kertoo.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus tar-
joaa yrityksille mahdollisuuden saada mo-
nenlaista uutta ja käytettyäkin toiselle kier-
rokselle.

– Uudelleenkäyttöön ohjaaminen säästää 
merkittävästi luonnonvaroja. Aika helpos-
ti voidaan puhua jopa 100 000 kilon luon-
nonvarasäästöistä vuosittain yhden yritys-
kumppanin kohdalla. Pystymme arvioi-
maan syntyneen luonnonvarasäästön mo-
nille meille lahjoitetuille tavaraerille. Tätä 
tietoa yritys voi hyvin käyttää omassa vas-
tuullisuusviestinnässään.

Kunnostamalla kiertoon
Yritykset voivat lahjoittaa Kierrätyskes-
kukseen kaikkea koteihin sopivaa käyttö-
tavaraa, kuten sisustustavaroita, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita, vaatteita, kankaita, 
urheiluvälineitä, askartelutarvikkeita, pie-
niä määriä huonekaluja ja jopa kukkia. Ta-
varalahjoituksia noudetaan maksutta pää-
kaupunkiseudulla.

– Tarkkoja rajauksia siitä, mikä sopii kier-
toon, on vaikea antaa. Aina kannattaa olla 
rohkeasti yhteydessä ja kysyä, millaiselle ta-
varalle löytyy edelleen käyttöä ja kysyntää. 

Skaala on kyllä laaja, miettii Lilja.
Jos tavara ei sovi sellaisenaan uudelleen-

käyttöön, voidaan se silti vielä pelastaa uu-
delle kierrokselle Kierrätyskeskuksen omien 
verstaiden ansiosta. Polkupyörät ja sähkö- 
ja elektroniikkalaitteet kulkevat verstaiden 
kautta, jossa ne tarkastetaan ja huolletaan. 
Osa käytetään varaosina tai toimitetaan edel-
leen materiaalikiertoon.

– Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on pal-
jon arvokkaita raaka-aineita, ja niihin on si-
toutunut paljon työtä, joten niiden uudel-
leenkäytön luonnonvarasäästökin on suuri.

Verhoomossa puolestaan syntyvät kierrä-
tysmateriaaleista uniikit yrityksiinkin sopi-
vat Plan B -kalusteet ja -tuotteet. Plan B -uu-
siotuotteilla on avainlipputunnus.

Viestii ympäristövastuusta
Kierrättää voi toiseenkin suuntaan esimer-
kiksi sisustamalla yrityksen tiloja Plan B:n 
uusiokalusteilla. Toimistojen, aulojen ja kah-
viloiden sisustuksella voi viestiä konkreet-
tisesti yritysvastuusta.

– Myös monet tapahtumatuottajat käyttä-
vät mielellään kierrätysaskartelupajojamme 
ja kierrätyskalusteitamme. Kilpailukykyisen 
hinnan lisäksi ne viestivät yrityksen ja tapah-
tuman ympäristötietoisuudesta.

Kaikki eivät välttämättä tiedä, mutta Kier-
rätyskeskus tarjoaa yrityksille myös moni-
puolisia muita palveluita yrityksen omaan 
vastuullisuustyöhön.

– Meiltä saa apua muun muassa henki-
löstön sparraamiseen, ympäristöhenkisiin 
työhyvinvointipäiviin ja työkaluja yritys-
vastuun jalkauttamiseen, muistuttaa Lilja.

Yrityksissä syntyy paljon hävikkiä, joka voisi päätyä kaatopaikan 
sijaan uudelleenkäyttöön. Käyttämättä jäävän tavaran kierrättä-
minen säästää luonnonvaroja ja viestii ympäristötietoudesta. 
teksti suvi huttunen kuva aleksi palmqvist

Ympäristövastuu vaatii suuressa sairaalassa aivan omanlaistaan 
osaamista, mutta kestävien tekojen vaikutus on suuri. Toimen-
piteet ulottuvat aina työntekijöiden koulutuksesta kiinteistöjen 
energiatehokkuuteen asti. 
teksti suvi huttunen kuva joona raevuori

Hävikistä
ympäristöteoksi

Viisas sairaala  
tuntee vastuunsa

Kiertotalouden palvelut -yksikön päällikkö Hanna Lilja kertoo, että Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen kautta kulkee vuosittain yli 4 miljoonaa tavaraa.

H elsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirissä riittää työtä ym-
päristövastuun ohjeistamises-
sa ja toteuttamisessa. HUSissa 

hoidetaan vuosittain yli puoli miljoonaa eri-
koissairaanhoidon potilasta ja koko organi-
saatiossa työskentelee noin 24 000 henkilöä. 

Onnistuminen edellyttää yhteistyötä ja 
osaamista.

– Erityisen tärkeä on HUSin ympäristö-
verkosto, johon kuuluu tällä hetkellä yli 
tuhat henkilöä. Verkosto koostuu sairaa-
loiden osastoilla toimivista ympäristö-
vastaavista sekä hoitotyön ja tukipalve- 
lujen ympäristövastuuryhmistä. Ilman tä-
tä laajaa tukiverkostoa HUS-Ympäristö-
keskuksen olisi vaike-
ampi toimia, ympäris-
töhallinnon päällikkö  
Mirja Virta sanoo.

Keskus kouluttaa ym-
päristövastaavia ja aut-
taa heitä toteuttamaan 
vastuuta käytännös-
sä. Vastaavat neuvovat 
osastoilla työskentele-
viä esimerkiksi jättei-
den lajittelussa ja ener-
giansäästössä. Ympäris-
tövastuuryhmät tekevät 
HUSin yleisen ympäristöohjelman pohjalta 
ohjelmat omille tulosalueilleen. Ryhmien 
kautta tieto välittyy ympäristövastaaville.

Energiatehokkaat kiinteistöt 
HUSissa on parhaillaan käynnissä ympäris-
töohjelma vuosille 2016–2020. Organisaatio 
on myös sitoutunut kunta-alan energiate-
hokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on 
saavuttaa 19 500 MWh:n energiansäästö. 
Edellisellä kaudella energiaa säästyi HUSin 
toimesta 23 800 MWh. Säästö syntyi muun 
muassa ilmanvaihtojärjestelmien ja valais-
tuksen uusimisella sekä muilla taloteknisil-
lä ratkaisuilla. Tämän lisäksi HUS on myös 

Helsingin kaupungin ilmastokumppani. 
Energiatehokkuus on tärkeää aina kun 

vanhoja kiinteistöjä peruskorjataan ja uu-
sia rakennetaan. Ympäristövaikutukset huo-
mioidaan kiinteistön koko elinkaaren ajalta. 
Esimerkiksi Lohjan sairaalan, Logistiikka-
keskuksen ja Meilahden tornisairaalan käy-
tössä on kymmeniä maaenergiakaivoja, joi-
den avulla saadaan talvella lämpöä ja kesäl-
lä jäähdytystä. Meilahden sairaalan katolta 
löytyy myös aurinkokeräimiä.

Jätehuoltoa on kehitetty
Toinen merkittävä sairaaloiden ympäris-
tövastuun osa-alue on toimiva jätehuolto.  
HUSissa syntyy vuosittain noin kahdek-

san miljoonaa kiloa jä-
tettä, joten jätteen mää-
rän vähentäminen ja lajit-
telun tehostaminen ovat 
tärkeitä kehityskohteita. 
Osa syntyvästä jättees-
tä on terveydenhuollol-
le tyypillistä erityisjätet-
tä, jonka käsittely vaatii 
huolellisuutta.

– Ympäristövastaavilta 
tulee jatkuvasti kysymyk-
siä esimerkiksi siitä, mi-
ten jokin terveydenhuol-

lon sähkölaite kuuluu lajitella. Tällä hetkel-
lä 46 prosenttia yhdyskuntajätteestä päätyy 
hyötykäyttöön, Virta kertoo. 

Tavoitteena on kuitenkin päästä kulu-
van ympäristöohjelmakauden aikana jopa 
60 prosentin kierrätysasteelle. Uusimpana 
muutoksena on valtakunnallisesti paran-
tunut muovijätteen keräys, minkä ansios-
ta HUSissa saadaan muovi lajiteltua entis-
tä tehokkaammin hyötykäyttöön.

– Potilasmääriin suhteutettuna sekajät-
teen määrä on vähentynyt kahden viimei-
sen vuoden aikana kymmenen prosenttia, 
paperin määrä 22 prosenttia ja biojätteen 
kahdeksan prosenttia, Virta sanoo.

● Säästää luonnonvaroja noin 50 mil-
joonaa kiloa vuodessa yhdessä asiak-
kaiden kanssa. 

KIERRATYSKESKUS.FI/TAVARAKIERTOON

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

● Voittoa tavoittelematon yritys. Tuo-
tot käytetään toiminnan kehittämiseen 
ja ympäristötyöhön. 

● Lähes 30 vuoden kokemus tavaroi-
den uudelleenkäytöstä ja oivallutta- 
vasta ympäristökoulutuksesta.

Vastuullinen jätehuolto alkaa huolellisesta lajittelusta. Laboratoriohoitaja Heidi Kur-
kinen lajittelee Meilahden sairaalan Verikeskuksessa syntyvää jätettä.  

Paahteiset elinympäristöt 
ovat taantuneet muun 
muassa metsien umpeen-
kasvun ja metsäpalojen 

torjumisen seurauksena. Paah-
dealueilla viihtyy vaativia kasvi- ja 
hyönteislajeja, jotka eivät menesty 
muunlaisessa ympäristössä. Kivi-
pohjaisia rakennusmateriaaleja val-
mistava Rudus on ehtinyt toteuttaa 
luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttämiseen tähtäävää LUMO-oh-
jelmaansa jo monissa eri kohteissa.

– Kiviainesten ottoalueet tarjoa- 
vat erinomaisen mahdollisuuden 
avonaisten ja paahteisten ympäris-
töjen elvyttämiselle. Samalla kun 

suojellaan kasvillisuutta, suojellaan 
myös siitä riippuvaisia hyönteisiä ja 
perhosia, toteaa ympäristöinsinööri 
Ilkka Ojalehto Rudukselta.

LUMO voi sukeltaa auringon po-
rotuksesta myös viileämpiin ym-
päristöihin, kuten Porvoon Krå-
kössä, jossa viitasammakoiden li-
sääntymislampi oli kasvamassa um-
peen. Luontoselvitysten jälkeen vii-
tasammakoille rakennettiin kaksi 
uutta lampea. Samalla parannettiin 
nuokkukohokkien ja rantakäärmei-
den elinpiirejä.

– Lammikoista on löydetty ku-
tua. Näyttää, että sammakot ovat 
hyväksyneet uudet lammet asuin-
paikakseen, Ojalehto iloitsee.

Koti uhanalaisille lajeille
Yksi esimerkki ohjelman tuloksista 
löytyy Hausjärven Ryttylästä. Van-
ha soranottoalue muuttui jälkihoi-
don tuloksena Kakslammin luon-
nonsuojelualueeksi. Alue luovu-
tettiin viime syksynä 100-vuotiaan 
Suomen kunniaksi Vuokon Luon-
nonsuojelusäätiön hoidettavaksi.

– Alueella torjuttiin lupiinien 
kasvua sekä koneellisesti että kä-
sin. Tulevaisuuden tavoite on säi-
lyttää alue paahteisena ympäristö-
nä siten, että siellä viihtyvät lukui-
sat uhanalaiset hyönteiset ja niille 

elintärkeät kasvilajit. Ryttylässä on 
myös ulkoilureitti ja suosittu fris-
beegolfkenttä, Ojalehto kertoo.

Samantapainen kohde löytyy Hy-
vinkään Suomiehestä. Siellä luonto-
polku johdattaa kävijät niittyjen ja 
ketojen sekä ympäristötaiteellisten 
kivisommitelmien ääreen.

Suomiehessä Rudus hoitaa luon-
toa yhteistyössä Suomen luonnon-
suojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n 
Ketosirkka-hankkeiden kanssa. 
Käytännön luonnonhoitotyötä te-
kee joukko pitkäaikaistyöttömiä ja 
opiskelijoita. 

Pääskyille pesätörmä
LUMO-ohjelma on iskostunut osak-
si Ruduksen toimintakulttuuria. 
Luonnon monimuotoisuutta tar-
kastellaan kaikissa hankkeissa jo 
suunnitteluvaiheessa. 

– Ruduksen edellinen toimitus-
johtaja Lauri Kivekäs puhui voimak-
kaasti LUMO-ohjelman puolesta ja 
myötävaikutti sen käynnistymiseen 
vuonna 2012. Ilman johdon sitou-
tumista tämä ei onnistuisi, liiketoi-
mintajohtaja Mikko Vasama sanoo. 

Vasaman mukaan LUMO tuottaa 
paljon myönteisiä asioita, joita ei voi 
mitata pelkästään rahassa. Vastuul-
linen toiminta herättää luottamus-
ta ja auttaa neuvotteluissa ja yhteis-

työssä viranomaisten, järjestöjen ja 
kansalaisten kanssa.  

Ohjelma avaa myös henkilöstölle 
uuden näkökulman - se tuottaa työn- 
iloa. Esimerkiksi Oulun Korvenky-
län tuotantoalueella työntekijät ide-
oivat törmäpääskyille pesintää var-
ten keinotörmän.

– Törmäpääskyt tekivät aiemmin 
pesänsä sorakasoihin, mistä joh- 
tuen tuotteiden myynti piti useas-
ti keskeyttää. Nyt pääskyt kaivavat 
pesäkolon lähelle rakennettuun kei-
notörmään. Pesivien parien määrä 
on jopa lisääntynyt, mikä johtunee 
viereisestä hyönteisiä kuhisevasta 
lammikosta, Vasama kertoo.

Kasvit hotelliin asumaan
Ekosysteemihotellit ovat yksi keino 
säilyttää luontoa. Ajatuksena on, et-
tä työmailta siirretään harvinaisia ja 
uhanalaisia kasveja ekosysteemei-
neen hotelliin, josta ne aikanaan 
siirretään alkuperäiselle paikalleen.

Ensimmäinen ekosysteemihotel-
li perustettiin syksyllä 2014 Raase-
poriin, jossa Valtatie 25:n levennys 
jätti alleen arvokkaita harjulajiston 
esiintymiä. Hankkeessa siirrettiin 
parikymmentä mätästä Ruduksen 
soranottoalueen reunaliuskoille 
tehdyille tasanteille.  

– Hanke on sujunut hyvin. Kas-

vit viihtyvät uusilla kasvupaikoil-
la, mutta ne ovat vallanneet takai-
sin myös entisiä kasvupaikkojaan. 
Esimerkiksi uhanalainen hietanei-
likka kasvaa aiempaa laajemmalla 
alueella, Ojalehto sanoo.

Ekosysteemihotellia on sovel-
lettu onnistuneesti myös Kouvo-
lan Keltakankaalla. Siellä siirret-
tiin kasvillisuutta tietyömaan al-
ta Ruduksen vanhalle Vehkjärven  
soranottoalueelle.

Ruduksen liiketoimintajohtaja 
Mikko Vasama (vas.) ja ympäris-
töinsinööri Ilkka Ojalehto.

Niittykasveja soranottoalueille
Luonnon monimuotoi-
suuden säilyttämiseen 
tähtäävä ohjelma elvyt-
tää paahteisia elinympä-
ristöjä. Kiviainesten  
ottoalueet muodostavat 
ympäristön uhanalaisten 
lajien kehittymiselle ja 
säilymiselle.
teksti timo hämäläinen 
kuvat rudus, aleksi palmqvist

Vanhoja soranottoalueita voidaan hoitaa niin, että ne sopivat elinympäristöksi monille harvinaisille avomaaluonnon kasvi- ja hyönteislajeille.

”Erityisen tärkeä 
on HUSin laaja  
sisäinen ympä- 
ristöverkosto.”
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Tee ekoteko. Lannoita puutarhaasi luonnon ehdoilla.

Uusi Ympäristön Ystävä 
Puutarhalannoite

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

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

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

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

myös elinympäristöstämme laajemmin: hidastaa osaltaan 
ilmastonmuutosta ja auttaa Itämerta. 
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BERNER OY:n
   SITOUMUS

Tukea Itämeri-
    säätiön työtä
        jatkuvalla tuote- 
            kehityksellä ja
                lahjoituksin.
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KASVIPERÄINEN
VAIHTOEHTO

HYÖTYY Y
MPÄRISTÖ

80% 
raaka-aineista 

on kierrätettyä.

Kotipuutarha kasvaa 
ja kukoistaa tasa-

painossa ympäristön 
kanssa.

Haluamme kukintaa 
vain puutarhaan, 

ei Itämereen!

Muokkaa ravinteet 
sopiviksi kasveille.

20% 
mineraali-
lisä tasa-
painottaa
ravinteet.

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

Kotipuutarhureilla on 
valta: monta pientä 

valintaa on yhteensä 
iso apu Itämerelle.

C ambridge for Business eli 
C4B on yrityksille tehty 
palvelukokonaisuus, jon-
ka teho perustuu painon-

pudotukseen. Palvelu tuo tehok-
kaasti tuloksia niille yrityksen työn-
tekijöille, jotka haluavat eroon yli-
määräisistä kiloistaan. Ohjelma on 
turvallinen, opettavainen ja teho-
kas. Se tuodaan kokonaisuudessaan 
työpaikalle, jolloin työntekijöiden 
ei tarvitse valita metodia, hakeutua 
valmennukseen tai etsiä palvelui-
ta muualta. Näin ryhtymisen kyn-
nys madaltuu ja työntekijä saa tu-

Hyvinvointi
lähtee motivaatiosta
Työnantaja voi tarjota 
henkilöstölleen hyvin-
vointipalvelua, johon ei 
liity kulttuurielämys tai  
liikunta. Energinen ja  
motivoitunut työntekijä 
nostaa koko työyhteisön  
ilmapiiriä sekä työsken-
telee tehokkaammin. 
teksti cambridge 
kuva cambridge

Cambridge Finlandin toimitusjohtaja Annika Rak on huomannut, että monet valmennettavat ovat lähes tuplanneet liikuntansa määrän.

kea painonhallintaan sekä valmen-
tajaltaan että muilta ryhmäläisiltä.

 Cambridge perustuu työnteki-
jän omaan haluun pudottaa painoa. 
Motivaatio muutokseen tulee no-
peiden tulosten ja oivalluksiin joh-
tavan valmennuksen ansiosta.

– Huomasimme C4B-ryhmissä 
jotain todella merkittävää: työpaik-
kakursseille osallistuvien henki-
löiden painonhallinta onnistui yh-
den vuoden mittauksessa parem-
min kuin niillä, jotka pudottavat 
painoa yksin omalla ajallaan. Yk-
si syy tähän on se, että C4B-ohjel-

maa noudattava henkilö motivoituu 
työnantajansa tarjoaman mahdol-
lisuuden ansiosta ja on siksi sitou-
tuneempi ylläpitämään tuloksiaan, 
kertoo Cambridge Finlandin toimi-
tusjohtaja Annika Rak. 

Ohjelman ansiosta työntekijät 
piristyivät, nukkuivat paremmin 
ja kokivat selvästi aikaisempaa vä-
hemmän terveysuhkaa. Ohjelman 
tavoite on opettaa terveellisen elä-
män perustaidot, joita on mahdol-
lista soveltaa kiireiseenkin kalente-
riin sopivaksi. 

– Vaikka neuvoimme ryhmäläi-

siä olemaan liikkumatta enempää 
kuin tavallisesti, lisääntyi liikun-
nan määrä melkein kaksinkertai-
seksi. Tämäkin tulee halusta. Kun 
kokee kykenevänsä, haluaa lähteä 
liikkeelle, Rak iloitsee. 

Yhteinen teema
Painonpudotus voidaan tehdä esi-
merkiksi sekaryhmissä. Eri osas-
tojen työntekijät pääsevät saman 
pöydän ympärille ja heillä on yht-
äkkiä yhteinen teema tekemiselle. 
Yhteisessä tekemisessä voidaan ha-
vaita, miten nopeasti samaan suun-
taan matkaavat ihmiset löytävät yh-
teisen sävelen. 

Ryhmillä ei ole muita erityisiä 
kriteereitä koon tai tavoitteen suh-
teen kuin ne, mitkä mahtuvat sa-
nojen enemmän ja vähemmän al-
le. Näiden kahden ryhmän ero on 
laihdutustavoite. 

– Jos haluaa pudottaa painoa 
enemmän, käydään useampi kurs-
si. Kaikki ihmisen elämään liitty-
vä on harjoiteltavissa. Jos tottu-
muksissa on paljon korjattavaa, eli 
ylipainoa on enemmän, tarvitaan 
yleensä useampi kuin yksi kurssi. 
Jokainen ryhmä tarvitsee jälkiseu-
rantaa. Ilman sitä ei tuloksista tu-
le pysyviä.

Kokonaisuus huomioidaan
Koska uudet elämäntavat vaikutta-
vat suoraan henkilön terveyteen, 
hyödyttää muutos suoraan kaikkia 
elämän osa-alueita. Ne vaikuttavat 
töissä jaksamiseen, yleiseen asen-
teeseen, talouteen, perhe-elämään 
ja vapaa-ajan harrastuksiin. Pirteys, 
iloisuus ja tyytyväisyys ulottuvat 
ihan kaikkeen.

– C4B on investointi, joka tuot-
taa sekä välittömästi että pitkällä 
aikavälillä. Toki ohjelma ratkaisee 
varsinaisen ylipaino-ongelman no-
peasti, mutta se antaa työntekijöil-
le myös välineet oman terveyden 
hoitamiseen loppuelämäksi. Cam-
bridge lisää työntekijän yleistä tyy-
tyväisyyttä ja työpaikan yhteisölli-
syyttä, Rak toteaa. 

Jaksaminen paranee 
Kun työntekijä voi hyvin, myös yri-
tys voi hyvin. Piristynyt työnteki-
jä on motivoituneempi ja sitoutu-
neempi, mikä vaikuttaa suoraan ly-
hytaikaisiin sairauspoissaoloihin. 

– Hyvinvointi on subjektiivinen 
käsite, joka vaikuttaa ihan kaik-
keen. Itse painon lisäksi mittaam-
me stressitasoa, itsetuntoa ja koet-
tua terveysuhkaa. Kokoamme tu-
lokset, jolloin C4B-palvelun teho 
on helposti nähtävissä. 

C4B on yksi tapa osoittaa, että 
työnantaja on kiinnostunut työn-
tekijöidensä hyvinvoinnista.  Pirteä 
ja tyytyväinen henkilökunta pois-
taa työpaikalla olevia jännitteitä, jo-
ka pitkällä aikavälillä näkyy työnte-
kijöiden vaihtuvuuden vähäisyyte-
nä. Se puolestaan nostaa yrityksen 
imagoa hyvänä työnantajana. 

” Ohjelma antaa  
välineet oman 
terveyden  
hoitamiseen  
loppuelämäksi.”
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