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Työperäinen maahanmuutto 
tuo helpotusta osaajapulaan

kemuksen ja sai kutsun haastatte-
luun. Ammattitaito testattiin käy-
tännössä moniosaisilla työnäyt-
teillä ennen varsinaista päätöstä 
työsopimuksen solmimisesta. 

– Jännitin hitsauskokeessa. Pe-
lissä oli paljon, kertoo Andreichev.

SOL tarjosi sopimusta Andrei- 
cheville kerrottiin tarkoin, mitä työ 
olisi ja millainen majoitus oli varat-
tu. Hän sai myös valtavasti ohjeita 
oleskelu- ja työluvan hakemiseen se-
kä käännösapua venäjästä suomek-
si. Ainut kulu oli maahanmuuttovi-
rastolle maksettava työlupamaksu.

Pandemian takia lupia sai odot-
taa lokakuuhun asti. Suomessa 
Andreichev kävi heti tutustumassa 
Ardor Oy:hyn, jossa hän on edel-
leen töissä. On huojentavaa, että 
niin SOL kuin Ardorkin välittävät 
työsuojelusta. Palkankin suhteen 
säännöt ovat Suomessa selkeät.

Hän on hyvin tyytyväinen siihen, 
miten SOL auttoi sopeutumisessa.

– Migri, Kela-kortti, työterveys, 
pankkitilin avaaminen, henkilö-
kortti, digi- ja väestötietovirasto 
sekä verokortti. Olen jutellut tän-
ne omin päin tulleitten kanssa, ja 
heillä oli ollut vaikeaa, ihan liiken-

V ielä vuosi sitten olin hit-
saajana Pietarin telakal-
la rakentamassa ydin-
käyttöisiä jäänmurta-

jia, sotilassukellusveneitä ja mui-
ta vaativia kohteita, kertoo 32-vuo-
tias Aleksandr Andreichev. Töitä 
paiskittiin 200 tuntia kuussa, silti 
työntekijöille ei ollut edes hitsaus-
maskeja eikä -laseja. Palkka oli ma-
tala ja summa vaihteli mystisesti 
kuukaudesta toiseen.

– Yhtenä kuukautena saatoit an-
saita tuhat euroa, seuraavana vain 
500, Andreichev ihmettelee.

Tammikuussa 2020 Andreichev 
näki SOL Henkilöstöpalvelujen työ-
paikkailmoituksen. Hän lähetti ha-

nesäännöistä lähtien. Minä voin ky-
syä pomoilta mitä vain, ja he aut-
tavat asian hoitamisessa. 

Tyytyväinen asiakas
Raisiolainen Ardor tuottaa esival-
mistettuja putkistoja ja teräsraken-
teita laivanrakennuksen ja teolli-
suuden projektitoimituksiin. Digi-

talisoituun tuotantoon erikoistu-
neella yhtiöllä on 40 omaa työnte-
kijää ja 30–50 ammattilaista kump-
paneiden kautta.

– Olemme valinneet SOL:in voi-
makkaan kasvumme strategiseksi 
kumppaniksi, kertoo toimitusjoh-
taja Henri Hyvärinen. Suosittelem-
me SOL:in palvelua, koska haluam-
me ehdottomasti joukoomme pit-

käaikaisia työntekijöitä. SOL:in 
työntekijät sopeutuvat nopeasti 
työtehtäviin ja kehittyvät niissä.

SOL Henkilöstöpalveluilla on 
työntekijöitä 50 eri maasta. SOL:in 
Santeri Torvinen alkoi rekrytoida 
työvoimaa Venäjältä ja entisistä 
IVY-maista pari vuotta sitten, lä-
hinnä CNC-koneistajia, hitsaajia ja 
pintakäsittelijöitä, joita ei Suomes-
ta enää löydy tarpeeksi.

– Valinta on moniportainen: ha- 
kemukset, yhteydenotot, puhe-
linhaastattelu, henkilökohtainen 
haastattelu ja ammattitaidon tes-
taus. Psykologinen testi on ainoa, 
jonka olemme ulkoistaneet Pieta-
rin valtionyliopiston psykologisel-
le tiedekunnalle. Testi luotaa so-
peutumista vieraaseen maahan ja 
kulttuuriin, päihteitten käyttöä ja 
yleistä luotettavuutta. 

Hakemuksia tulee valtavasti. 
Haastatteluun asti päässeistä vali-
tuksi tulee noin 20 prosenttia, joi-
den kanssa solmitaan toistaiseksi 
voimassa oleva työsopimus. Tämä 
on alalla harvinaista.

– Se liittyy kiinteästi vastuulli-
suuteen. Kun työntekijä tulee Suo-
meen haluamme tukea ja auttaa 

Työvoima. Venäjältä 
tuodaan pitkäaikaista 
työvoimaa SOL:in 
kautta Suomeen. Tällä 
tuetaan työpaikkojen 
säilymistä kotimaassa.
TEKSTI      SUSANNA BELL

häntä sopeutumisessa. Emme tuo 
keikkatyöntekijöitä kuukaudek-
si. Tämä on työperäistä maahan-
muuttoa ja integroitumista suoma-
laiseen yhteiskuntaan.

Riskitön toimintamalli
Suomessa odottaa kalustettu vuok-
ra-asunto omalla huoneella käve-
lyetäisyyden päässä työpisteestä, 
jos vain mahdollista. SOL hoitaa 
etukäteen työntekijän puolesta 
vuokrat, vesimaksut, sähköt ja ko-
tivakuutukset. Asumiskulut vähen-
netään jälkikäteen palkasta läpilas-
kutuksena. SOL vastaa vuokrava-
kuudesta. SOL tekee pitkäaikaisia 
sopimuksia, se on asiakkaittenkin 
tahto. Työvoiman vaihtuvuus ai-
heuttaa aina kuluja.

– Tavoitteemme on, että työn-
tekijä löytäisi oikean työn ja asia-
kas löytäisi huippuammattilaisen.
Olisi monimutkaista itse rekry-
toida ulkomailta työvoimaa. SOL 
nostaa työnantajan vastuuta asiak- 
kaittensa harteilta. Vaikka työ 
tehdäänkin asiakkaan tiloissa 
ja välineillä, vastuu säilyy SOL: 
illa. Toimintamallimme on asiak-
kaalle riskitön, Torvinen kiteyttää.

Töiden perässä 
Suomeen tullut 

 hitsaaja Aleksandr 
Andreichev  

löysi työpaikan 
SOL:in avulla. 

OLEMME TUKENA  
VIERAASEEN  

MAAHAN 
SOPEUTUMISESSA. 

SUVI LAINE
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K
ymmenen vuotta sit-
ten lahtelaisen Pedron 
toimitusjohtaja esitteli 
asiakkailleen yrityksen 
erikoiskalusteita, joiden 

valmistuksessa oli käytetty kierrä-
tyskuituja. Moni asiakas oli ihmeis-
sään. Miksi ihmeessä huonekaluis-
sa oli jätettä mukana?

– Vielä 2010-luvun alussa ei ol-
lut ymmärrystä, mistä kierrätys-

Kohti puhtaampaa tuotantoa 
ja pienempää hiilijalanjälkeä

materiaalien käytössä huoneka-
luissa on kyse. Aihe herätti ihme-
tystä asiakkaisssa, toimitusjohtaja 
Juha Lehtonen muistelee.

Jo tuolloin Pedron valmistamis-
sa vuodesohvissa, sijauspatjoissa, 
peitoissa ja täkeissä käytettiin Eco-
soft-kuitua materiaalina. Kysees-
sä on pöllyämätön ja tarvittaessa 
myös paloturvallinen kierrätysma-
teriaali, joka valmistetaan muovi-

sista kierrätyspulloista. 
– Yli kymmenen vuoden aikana 

Pedron käyttämiin kierrätyskuitui-
hin on kierrätetty lähes 1,5 mil-
joonaa PET-pulloa, eli kuluttajien 
kauppaan viemiä palautuspulloja. 
Lehtonen sanoo.

Tänä päivänä muutkin valmis-
tajat alalla ovat alkaneet käyttää 
Ecosoft-kuitua huonekaluissaan ja 
eri tekstiileissä.

Huonekalut. Lahtelainen erikoishuonekalujen valmistaja Pedro korostaa ympäristö- ja ihmisarvoja läpi
tuotantoprosessin. Kotimaiset tuotteet ovat usein hiilijalanjäljeltään huomattavasti ympäristöystävällisempiä 
kuin kilpailijamaissa tehdyt, muistuttaa Pedron toimitusjohtaja Juha Lehtonen. 
TEKSTI      ELINA JÄNT TI

– On hyvä huomata, että muita-
kin valmistajia on alkanut kiinnos-
taa tuotteiden ekologisuus.

Hukkamateriaalit käyttöön
Pedron toiminnan periaatteet muo-
dostuvat viiden eri tekijän ympäril-
le: vastuullisuus, eettisyys, luotet-
tavuus, joustavuus ja laatu. 

Periaatteiden toteutumiseen ei 
riitä pelkkä kierrätyskuidun käyt-

tö, vaan viestin pitää toteutua sy-
vällisesti kaikessa toiminnassa. It-
sestäänselvyys on, että tuotannosta 
ei jää ylimääräistä jätettä, eikä mi-
tään mene kaatopaikalle.

– Jo vuosien ajan kaikki tuo-
tannosta jäävä hukkamateriaali 
on lajiteltu ja kierrätty. Nykyään 
esimerkiksi kankaiden leikkuuhuk-
ka menee meiltä Lahti Energialle 
energiajätteeksi ja tulee sähkönä Pedron toimitusjohtaja Juha Lehtonen ja muotoilija Bette Eklund. 

Kotimaiselle tuotannolle on edelleen paikkansa, vaikka huonekalujen massatuotanto onkin siirtynyt entistä 
enemmän halpamaihin. Korona-aika on tuonut osaltaan Avainlippu-tuotteille lisää nostetta. 

takaisin. Vaatteiden kierrätyksen 
kehityksen myötä ehkä nämäkin 
jätekankaat muuttuvat jonakin päi-
vänä uusiokuiduksi.

Tuotantotiloja valaisee 400 ener- 
giaa säästävää led-valaisinta, jot-
ka asennettiin kattoon muutama 
vuosi sitten. Vaikka kyseessä oli 
iso investointi, ympäristöystäväl-
lisyyden lisäksi säästöä tulee pik-
kuhiljaa myös sähkölaskussa, sa-
noo Lehtonen.

– Uudet automaattiset kone- ja 
laiteinvestoinnit myös vähentävät 
sähkön kulutusta. Seuraavien vuo-
sien investointi ovat aurinkopanee-
lit. Kaikilla näillä pienillä toimilla 
pyritään kohti puhtaampaa tuotan-
toa ja pienempää hiilijalanjälkeä. 

Myös ihmisarvoja korostetaan 
läpi tuotantoprosessin. Monissa 
projekteissa käytetään esimerkiksi 
ulkomaalaisia asentajia. Lehtoselle 
on tärkeää, että henkilökunnasta 
huolehditaan, ja kaikkiin suhtau-
dutaan tasa-arvoisesti.

– Meillä on tyytyväisiä duuna-
reita ja työsuhteet kestävät pit-
kään, yleensä eläikeikään saakka. 
Ilmapiiriä kuvastaa esimerkiksi se, 

että eräs pitkäaikainen myyntimie-
hemme lopetti meillä työt vasta 72 
vuoden iässä.

Vihreämpiä tuotteita
Vastuullisen toiminnan mahdollis-
taa Lehtosen mukaan myös hyvä 
toimintaympäristö. Lahti on Euroo-
pan ympäristöpääkaupunki 2021. 
Kaupungissa on tehty määrätietois-

ta työtä lajittelun, kierrätyksen ja 
kierrätetyn energiajätteen käytön 
kanssa.

– Green Capital -toiminta on 
antanut teollisuudelle mahdolli-
suuksia kehittää omaa tuotantoaan 
kohti vihreämpiä tuotteita. Lahden 
alueella tuotettu tuote on usein hy-
vinkin vastuullisesti tuotettu. Ped-
ron kaikki erikoiskalusteet valmis-
tetaankin Lahdessa. 

– Käytämme tuotannossamme 
myös lähialueen yhteistyökumppa-
neita. Mielestämme sillä on merki-
tystä ja painoarvoa.

Kotimaiselle tuotannolle on Leh-
tosen mukaan edelleen paikkansa 
ja kysyntänsä, vaikka huonekalu-
jen massatuotanto onkin siirtynyt 
entistä enemmän halpamaihin. Ko-
rona-aika on tuonut kuitenkin koti-
maisille Avainlippu-tuotteille lisää 
uutta nostetta. 

– Kotimainen työ ja kotimaiset 
tuotteet ovat usein lähes poikkeuk-
setta hiilijalanjäljeltään huomatta-
vasti ekologisempia kuin kilpailija-
maista tulleet tuotteet. Suomessa 
monissa pienissäkin yrityksissä pa-
nostetaan tuotteiden ympäristöys-
tävällisyyteen. Jos halutaan, että 
näillä asioilla ja arvoilla on merki-
tystä, niin niitä pitää arvostaa myös 
ostohetkellä.

 
Yli puolet ulkomaille
Metsäteemaiset sohvaistuimet Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman uudes-

sa T3-terminaalissa. Länsisataman 
aulan futuristiset istuinryhmät. Ho-
telli Kämpin ja Helsingin Scandic 
Marskin uudet kiinteät aulasoh-
vat. Muun muassa ovat Pedron 
tuoreimpia referenssejä.

Pedron istuimia ja kiintokalus-
teita löytyy myös esimerkiksi maa-
ilman merillä seilaavista luksusris-
teilijöistä, huippuluokan pikkuris-
teilijöiltä sekä Saksan telakoille 
tehtävistä loistoristeilijöistä. 

Noin 60 prosenttia Pedron tuot-
teista viedäänkin ulkomaisille asi-
akkaille, lähinnä laivoihin.

– Olemme tehneet ulkomaan-
kauppaa jo 1980–90-lukujen tait-
teesta lähtien. On myönteistä, et-
tä nykyään kierrätysasiat tulevat 
myös ulkomaisissa tilauksissa vas-
taan yhä useammin. Neuvomme 
esimerkiksi eurooppalaisia asiak-
kaitamme siinä, miten kierrätys pi-
tää ottaa tuotannossa huomioon, 
kertoo Lehtonen. 

Hyvät unet vuodesohvalla
Pedron uusin aluevaltaus on yksi-
tyisille kuluttajille tarkoitettu Hide- 
vuodesohvamallisto. Mallisto on 
toteutettu yhteistyössä muotoili-
ja Bette Eklundin ja BE Designin 
kanssa. Designsohvien muotokie-
li on skandinaavisen linjakasta ja 
niistä huokuu nykytrendien mukai-
nen daybed-henki. 

– Sohvien muotoilussa on mu-
kana ihan uusia ominaisuuksia. 
Uutta on 18 senttimetriä korkea 
jalkakorkeus ja syvä istuinsyvyys. 
Näitä asioita halutaan nyt sohvilta.

Malliston sohvissa on käytetty 
kierrätyskankaita ja -kuituja. Soh-
vasta saa myös varavuoteen.

– Olemme kehittäneet pitkään 
vuodesohvia ja sohvia hotellimaa-
ilmaan. Hyvälle vuodesohvalle on 

aina tarvetta, kun markkinoilla on 
paljon huonoja vaihtoehtoja. Usein 
vuodesohviin yhdistetäänkin mieli-
kuva huonosta nukkumisesta, mut-
ta meidän uudessa mallistossamme 
se ei pidä paikkaansa. 

Laadukkaita materiaaleja
Lehtosen mukaan Pedron projek-
tiosaaminen on kehittynyt huip-
puunsa yli 30 toimintavuoden ai-
kana. Se näkyy muun muassa pro-
jektien aikatauluttamisessa sekä 
käytettävien materiaalien kestä-
vyyteen ja laatuun panostamisessa.

– Lähes poikkeuksetta projek-
teissa pitäisi käyttää palosuojat-
tuja vaahtomuoveja ja kankaita. 
Nyt nämä viranomaismääräykset 
jäävät helposti pimentoon, eikä ul-
komaalaisilta kalusteilta niitä ai-
na edes löydy. Varsinkin julkisis-
sa hankinnoissa olisi tärkeää, et-
tä sertifikaatit löytyvät materiaa-
leista. Käytämme tuotteissamme 
vain laadukkaimpia materiaaleja. 
Esimerkiksi vaahtomuovimme on 
Allergia- ja Astmaliiton suosittele-
maa laatua. Vaahtomuoveissakin 
on paljon eroja: moni halvempi, 
esimerkiksi Kaukoidässä valmistet-
tu vaahtomuovi, voi tuottaa epä-
miellyttäviä hajuja tai kaasuja ja 
valmistusprosessi voi olla myös hy-
vin haitallinen ympäristölle. 

Erikoiskalustevalmistuksessa 
Pedro tekee yhteistyötä usean val-
mistajan kanssa, kehittää ja val-
mistaa tuotteita brändeille ja suun-
nittelijoille. Lehtonen on koulutuk-
seltaan teollinen muotoilija, joten 
suunnittelun haasteet ovat tuttuja.

Myös kalusteiden siivottavuus ja 
huollettavuus on tärkeitä tekijöitä. 
Pedrolla kalusteisiin on panostet-
tu muun muassa kehittämällä ho-
tellien siistijöiden kanssa yhdessä 
vuodesohvia, jotka ovat helppoja 
imuroida alta.

Alalla riittää silti vielä paljon ke-
hitettävää. Lehtonen toivoisi, et-
tä vastuullisuus ja ympäristöarvot 
huomioitaisiin vahvemmin myös 
julkisissa hankinnoissa. 

– Hankinnoissa ei pitäisi ajatel-
la vain halvinta hintaa, vaan koko-
naisuutta, työllisyysvaikutuksia ja 
vaikutuksia ympäristölle. 

Metsäteemaiset  
sohvaistuimet ovat 

Pedron käsialaa  
Helsinki-Vantaan  

lentoaseman  
T3-terminaalissa.

KOTIMAISET  
TUOTTEET OVAT  
EKOLOGISEMPI  
VAIHTOEHTO. 

KARI PALSILA JOUNI SAARISTO

TARMO VALMELA
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koston kanssa. Tämä mahdollistaa 
hyvin monimuotoisen markkina-
lähtöisen innovoinnin.

– Yhteistyökumppaniemme 
huipputeknologian avulla tuotam-
me jätteestä uusiutuvaa energiaa 
muun muassa polttoasemien, va-
kio- ja biokompostorien sekä kor-
keapaineilmaisten polttoasemien 
avulla. Pyrimme löytämään mark-
kinoilta aina uusimmat ja ympä-
ristöystävällisimmät ratkaisut, ja 
olemmekin tuotekehityksessä alan 
edelläkävijöitä.

Vastuullisuus onkin kiinteä osa 
INESTA:n kaikkea toimintaa.

– Teemme tätä todellisesta rak-
kaudesta lajiin ja ympäristöön. 
Kaikkea toimintaamme ohjaa aja-
tus siitä, että aiheuttaisimme mah-
dollisimman vähän harmia maail-
malle. Tämä koskee sekä laitteiden 
valmistusta että jätteiden kierrätys-
tä, Parviainen sanoo.

Kehitystä kierrätyksessä
INESTA pyrkii jatkuvasti ratkai-
semaan kierrätyksen haasteita, 
viimeisimpänä tuloksia on saatu 
styroksin käsittelyssä.

– Styroksia on perinteisesti kier-
rätetty huonosti. Lähiaikoina EU: 

V uonna 2016 perustettu 
INESTA luo kestäväm-
pää maailmaa edistyk-
sellisen jätehuoltotekno-

logian avulla. Yhtiö edistää kunti-
en ja yritysten vastuullista jätteiden 
keräystä, lajittelua, hävittämistä ja 
kierrätystä tarjoamalla kaikki jäte-
huollon palvelut keskitetysti saman 
katon alta. Laaja tuote- ja palvelu-
valikoima yltää täyttämään lähes 
kaikki jätehuollolle asetetut vaati-
mukset niin Euroopassa, Lähi-Idäs-
sä kuin Afrikassakin. 

– Jätehuollon loppuratkai-
sun etsiminen voi olla asiakkaal-
le monimutkainen prosessi, sil-
lä tyypillisesti jätehuollon pal-
velut ovat useamman eri toimi-
jan alla. INESTA syntyi helpotta-
maan tätä prosessia tarjoamalla 
kaikki jätteiden käsittelypalve-
lut ja laitteet yhdestä paikasta,  
toimitusjohtaja Hannu Parviainen 
avaa yhtiön taustaa.

Kuntien ja yritysten jätehuollon 
vastuullisuusvaatimuksien täyttä-
mistä helpottavan INESTA:n taka-
na oleva Parviainen tietää yli 30 
vuoden kokemuksella, mitä vaadi-
taan laadukkaalta ja kustannuste-
hokkaalta jätehuollolta.

– Maapallon resurssien vas-
tuullinen käyttö on yksi aikamme 
suurimmista haasteista. Edistäm-
me luonnonvarojen tehokasta hyö-
dyntämistä ja hallintaa uusimman 
teknologian avulla. Etsimme aktii-

visesti uusia ratkaisuja aitoihin glo-
baaleihin ympäristöhaasteisiin sen 
sijaan, että kehittäisimme jätehuol-
lon palveluita omista tarkoituspe-
ristämme käsin, kertoo Parviainen.

Rakkaudesta ympäristöön
INESTA toimii yhteistyössä yli 200 
henkilöä työllistävän kumppaniver-

lta on tulossa määräyksiä tilanteen 
korjaamiseksi. Me olemme tans-
kalaisen yhteistyökumppanimme 
Shark Compactorsin kanssa luo-
neet etukenossa menetelmän, jolla 
saadaan vähennettyä merkittävästi 
styroksin aiheuttamaa ympäristö-
kuormaa. Laite jatkojalostaa styrok- 
sin pelletiksi, jolloin sitä saadaan 
tehokkaasti paljon pieneen tilaan. 
Pelletti voidaan jalostaa tämän jäl-
keen uudelleen styroksiksi tai hyö-
dyntää eristeenä muussa tarkoituk-
sessa, Parviainen kertoo.

Styroksin rinnalla isoja edistys-
askelia on otettu myös muovin jat-
kojalostuksessa. 

– Saksalaisen yhteistyökumppa-
nimme Biofabrikin laitteen avulla 
jätemuovista voidaan tehdä öljyä. 

Yksi jätehuoltoalan valmistaja tai palveluntarjoaja ei voi millään olla luokkansa paras jokaisen tarjoamansa palvelun tai tuotteen osalta. Tämän 
vuoksi INESTA tekeekin yhteistyötä luokkansa parhaiden palveluntarjoajien ja valmistajien kanssa.

TEKSTI      MARI LAAKSONEN

Tällöin jätteeksi päätyneestä muo-
vista voidaan jalostaa uudestaan 
muovia sen sijaan, että siihen käy-
tettäisiin uusia luonnonvaroja eli 
raakaöljyä. Vaihtoehtoisesti öljyksi 
käsiteltyä jätemuovia voidaan käyt-
tää myös polttoaineena. 

Parviaisen mukaan suomalaisilla 
on muovin käsittelyssä vielä paljon 
parantamisen ja kehittymisen va-
raa tulevaisuudessa. 

– Suomessa on edelleen isoja 
alueita täynnä muoviraaka-ainet-
ta, joka palaessaan aiheuttaa val-
tavasti CO2-päästöjä. Muovin vas-
tuullinen kierrätys tarkoittaa mate-
riaalin hyödyntämistä uudestaan. 

Jätehuoltoalan konkari muistut-
taakin, että vastuullisuus on mei-
dän jokaisen harteilla. Voimme 
huomioida tämän päivittäisissä 
valinnoissamme esimerkiksi kier-
rätyksen suhteen. 

– Paitsi poliittista päätöksente-
koa, vastuullisuus on myös paljon 
arjen pieniä tekoja. Me itse pää-
tämme, minkälaisen maailman ha-
luamme tuleville sukupolvillemme 
jättää, Parviainen herättelee jokai-
sen pohtimaan omia valintojaan.

Jätteet. INESTA on 
kuntien ja yritysten 
jätehuollon kumppani, 
joka auttaa vähentä-
mään ympäristökuor-
maa teknologian ja 
innovoinnin avulla.

Laadukkaat Combi-jätepuristimet tarjoavat tehokkaita ja taloudellisia 
jätteenkäsittelyratkaisuja vaativiinkin olosuhteisiin. 

Jätteiden kierrättäminen on 
yksi arjen tärkeimpiä valintoja

ETSIMME  
AKTIIVISESTI  
RATKAISUJA  

GLOBAALEIHIN 
HAASTEISIIN.

IN
ESTA

Energiatehokas 
ratkaisu takaa 
säästöjä kuluihin 
Suunnittelu. Taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat  
huomioon ottava elinkeinoelämä on menolippu tulevaisuuteen.  
Planproofille tärkeitä arvoja ovat laadukas työn jälki, asiakkaan  
luottamus sekä korkea tietotaito. 

MARJA SEPPÄLÄ

TEKSTI      MAIJU KORHONEN

S uunnittelu- ja konsultoin- 
titoimisto Planproofissa 
on huomattu, että vas-
tuullisuus ja ympäris-

töasiat ovat olleet kuuma puheen-
aihe erityisesti 2000-luvulla. Pär-
jätäkseen yritysmarkkinoilla palve-
luntarjoajan on osattava ottaa toi-
minnassaan huomioon paitsi yri-
tyksen taloudellinen kantokyky, 
myös sosiaaliset ja ekologiset nä-
kökulmat elinkeinoelämään, ker-
too Planproofin toimitusjohtaja 
Mikko Salovaara. 

– Omassa toiminnassamme vas-
tuullisuus näkyy työntekijöiden 
vahvana tietotaitona ja työn laa-
dun valvontana. Lisäksi nostamme 
asiakkaille esiin aina energiatehok-
kaat vaihtoehdot, jolloin pyrimme 
tekemään oman osuutemme hiili-
dioksidipäästöjen pienentämiseksi.

Kuluttajat yhä tietoisempia
Rakennuksissa käytetään lähes 40 
prosenttia kaikesta Suomessa ku-
lutetusta energiasta ja ne aiheut-
tavat yli 30 prosenttia päästöistä. 
Tästä syystä rakennusten energi-
ankulutuksen ja siitä aiheutuvien 
päästöjen pienentämiseen kohdis-
tuukin kovia paineita ja odotuksia. 
Energia- ja ympäristötehokkuuden 
kannalta on tärkeää huomioida ra-
kennusvaiheen lisäksi rakennuksen 
koko elinkaari, sillä valtaosa raken-
netun ympäristön päästöistä syn-
tyy kiinteistöjen käytön aikaisesta 
energiankulutuksesta. 

– Ihmiset haluavat tehdä entistä 
enemmän kestäviä valintoja, mikä 
luo paineita palvelujen tarjoajien 
puolelle. Jotta voimme varmistua 
asiakkaan saavan korkealaatuista 
palvelua, olemme mukana koko 
projektin elinkaaressa toteuttaen 
sen aina esisuunnittelusta loppu-
dokumentointiin saakka. 

Onnistuneen lopputuloksen saa-
vuttamiseksi Planproof tekee tiivis-
tä yhteistyötä urakoitsijoiden kans-
sa. Suunnittelu alkaa aina tilaajan 
näkökulmasta ja se toteutetaan ti-
laajan toivomilla ohjelmilla.

– Tuotamme suunnitelmat, 
teemme laite- ja urakkakyselyt se-
kä kilpailutamme tarjoukset asiak-
kaille. Olemme kentällä valvomas-
sa ja käyttöönottamassa asennuk-
sia. Pidämme myös käyttöhenkilö-
kunnan koulutuksia 

Hyvinvoiva työyhteisö
Planproofilla laadukas työ syntyy 
vakavaraisessa ja hyvinvoivassa 

työyhteisössä, mistä tunnustukse-
na yritys on saanut korkeimman 
AAA-luottoluokituksen. 

– Tyytyväiset työntekijät näky-
vät positiivisesti työn jäljessä ja hy-
vinvointi kuuluu myös työn ohessa 
käytävässä small talkissa. Liukuva 
työaika ja mahdollisuus tehdä etä-
työtä ovat kasvattaneet henkilös-
tön tyytyväisyyttä entisestään, sa-
noo Salovaara.

Hyvinvoiva työyhteisö on myös 
kykenevä työskentelemään kovan-
kin paineen alla. Kiireellisten aika-
taulujen puitteissa toteutettu työ 
ja joustaminen asiakkaan suun-
taan laadusta tinkimättä ovat ar-
voja, joista pidetään vahvasti kiinni 
yrityksen toiminnassa. Henkilös-
tön tietotaitoa pidetään yllä sään-
nöllisin koulutuksin ja erikois- 
alojen osaamista vaalitaan. 

– Muihin vastaaviin suunnittelu- 
ja konsultointitoimistoihin verrat-
tuna olemme edelläkävijä erityis-
tä huolellisuutta vaativissa kone-
turvallisuuden sekä räjähdysvaa-
rallisten tilojen suunnittelutöissä. 
Vastuullisuus on kaiken perusta 
työskentelyssämme, koska turva-
järjestelmissä virheisiin ei ole va-
raa, ynnää Salovaara. 

3D-mallinnus apuna 
Planproof on monialainen toimi-
ja, joka on saanut kiitosta muun 
muassa laadukkaasta suunnittelu-
työstään, vahvasta ongelmanratkai-
sukyvystään ja ajantasaisesta tieto-
taidoistaan sekä joustavasta ja ystä-
vällisestä asiakaspalvelustaan. 

Yrityksen toteuttamat projektit 
sijoittuvat rakennus-, teollisuus- 
sekä sähkönjakelusektoreille. Ra-
kennussektorilla yritys toteuttaa 
sähkö-, turva- ja teletekniikan 
suunnitelmat uudis- sekä sanee-
rauskohteisiin. Apuna suunnitte-
lussa käytetään 3D-mallinnusta. 

– 3D-mallinnuksen avulla teh-
tävässä suunnittelussa asiakas nä-
kee valmiin lopputuloksen jo työn 
suunnitteluvaiheessa. Törmäystar-
kasteluilla voidaan välttää asen-
nusten päällekkäisyyksiä ja etsiä 
ratkaisuja mahdollisiin ongelma-
kohtiin jo ennen kuin suunnitel-
mat ovat ehtineet rakennustyö-
maille asti toteutukseen. 

Kun ongelmat ratkaistaan val-
miiksi jo suunnittelupöydällä, se 
helpottaa huomattavasti urakan to-
teuttamista ja pienentää samalla 
asiakkaalle toteutusaikaisten kulu-
jen osuutta, Salovaara sanoo. 

Sähköinsinöörin asiantuntijatehtävät sijoittuvat toimistolle sekä työmaalle. Projektipäällikkö Mikko  
Salovaara ja projekti-insinööri Henri Valtonen työmaalla työn touhussa. 

 

• Planproofin projektit  
sijoittuvat rakennus-,  
teollisuus- sekä sähkön-
jakelusektoreille. 

• Rakennuspuolella  
suunnittelu painottuu 
erityisesti uudis- sekä  
saneerauskohteisiin. 

• Kohteiden suunnitte- 
lussa käytetään apuna 
3D-mallinnusta.

Kokonaisvaltaista suunnittelua
• Erityisosaamisalueina 
koneturvallisuus sekä  
räjähdysvaarallisten  
tilojen kosultointi.

• Sähkönjakelusektorilla 
suunnittelun tukena ovat 
verkostolaskenta ja  
relesuojaus. 

• Ydinosaamisena säh-
köverkon kunnossapito, 
käyttö ja turvallisuus. 

INESTA.NET
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Ekologisten ratkaisujen käyttö on tulevaisuudessa yksi rakentamisen tärkeimmistä osa-alueista. Tähän ekovilla on aidosti ekologinen ratkaisu. 

ECOUP

H iilineutraali rakentami-
nen tarkoittaa rakenta-
miseen liittyvää toimin-
taa, joka tuottaa vain sen 

verran päästöjä kuin se kykenee si-
tomaan, esimerkiksi talon raken-
teissa käytettävään puuhun ja puu-
pohjaisiin materiaaleihin.

Kasvaakseen puu tarvitsee hii-
lidioksidia, josta se sitoo hiilen it-
seensä ja vapauttaa hapen takaisin 
ilmakehään. Kun puusta valmiste-
taan rakennusten osia ja esimerkik-
si puukuitua, sitoutuu puussa oleva 
hiili näihin rakenteisiin ja materi-

aaleihin rakennuksen koko käyt-
töiäksi. Puupohjaisten tuotteiden 
käytöllä onkin merkittävät suorat 
ja välilliset vaikutukset päästöjen 
vähentämiseen.

Ekologinen eriste puusta
Ekovilla on yli 40-vuotias kotimai-
nen eristevalmistaja sekä osa suo-
malaista EcoUp-kiertotalouskon-
sernia. Ekovillan valmistuksessa 
käytetään kierrätettyä puukuitua, 
kuten sanomalehtipaperia. 

– Meillä on käytössä neljä teh-
dasta Ekovillan tuotannossa. Tuo-

tannon prosessit sekä logistiikka 
on hiottu ympäristövaikutuksen 
kannalta parhaaseen mahdolli-
seen kuosiin. Ekovillan valmistus-
prosessi logistiikkaketjuineen on 
hiilinegatiivinen, mikä mahdol-
listaa sen, että Ekovillan avulla 
myös muut toimijat voivat käyt-
tää hiilenpoisto-oikeuksia, ker-
too Ekovillan myynnistä vastaava  
myynti- ja markkinointijohtaja 
Kimmo Pyörälä EcoUp Oy:stä.

Ekovillaan perustuvia hiilen-
poisto-oikeuksia on saatavilla Pu-
ro.earth-markkinapaikan kautta. 

Tarjoajaksi hyväksyminen edellyt-
tää toimijalta tarkkaa, riippumat-
toman arvioijan tekemää selvitystä 
itse tuotteen, tuotannon ja logistii-
kan ympäristövaikutuksista.

– On todennettu, että yksi kilo 
Ekovilla-puhallusvillaa sitoo itseen-
sä 1,2 kilogrammaa hiilidioksidia. 
Erotus myydään hiilenpoisto-oi-
keuksina Puro.earthin kautta. 

Innovaatiokyky tuottaa
Ekovillan emoyhtiö EcoUp tunne-
taan rakentamisen kiertotaloutta 
uudistavista ratkaisuista. Konser-
nissa tehtävä tuote- ja teknologia-
kehitys tähtää rakentamisen kier-
totalousasteen nostamiseen EU-jät-
edirektiivissä asetetun 70 prosentin 
tasolle, josta vielä Suomessa jää-
dään. Hiljattain konserni lanseerasi 
teknologian, jonka avulla purkura-
kentamisesta syntyvää mineraali-
villajätettä voi hyödyntää geopoly-
meerien valmistamisessa. Ekovilla 
taas edustaa pitkää innovaatio-ajat-
telun perinnettä.

– Ekovilla on aidosti ekologi-
nen ratkaisu eikä mitään sanahe-
linää. Sen ekologisuus ulottuu ai-
van käytännön tason toimiin, joi-
ta kehitetään jatkuvasti ja kun-
nianhimoisesti. Tästä esimerkki-
nä täysin muovittomat ja kontis-
ta tehtävät puhallusvilla-asennuk-
set, sekä välttämättömien muovi-
pakkausten muovien uusiokäyttö 
suljetussa kierrossa, kertoo Eko- 
villan asennuksista vastaava asen-

Rakentamisen 
hiilijalanjälki  
pienemmäksi 
Ekovilla. Rakennusala tuottaa noin 40 prosenttia kotimaan  
hiilidioksidipäästöistä. Eniten päästöjä synnyttää rakennusmateri- 
aalien valmistaminen ja käytönaikainen energiankulutus. 
TEKSTI     PEKKA SÄILÄ

nusjohtaja Timo Kyllönen.
Ekovillaa on saatavilla puhallus-

villana, levyvillana sekä käsin levi-
teltävänä puruna. Ekovilla puukui-
tueristeenä on hengittävä materi-
aali: se kykenee sitomaan kosteutta 
ja kuivumaan puun luonteen mu-
kaisesti, mikä auttaa kodin ilman-
kosteutta pysymään optimaalise-
na. Samalla materiaali tukee omal-
ta osaltaan myös rakenteiden ter-
veyttä. Ekovilla on useiden puusta 
omakotitaloa rakentavien valinta, 
sillä nykyisin halutaan varmistaa 
rakenteiden hengittävyys ja vähen-
tää muovien käyttöä.

– Ekovilla-tuotteita löytyy rauta-
kaupoista, ja myös iso osa kotimai-
sista talotehtaista käyttää tuottei-
tamme. Olemme hiljattain lansee-
ranneet yläpohjien kunnostamiseen 
liittyvän liiketoiminnan, joten pal-
velemme kuluttajia myös sitä kaut-
ta. Asentajaverkostomme kattaa ko-
ko Suomen, Pyörälä kertoo.

Ekologisten rakentamisen rat-
kaisujen kysyntä tulee varmasti 
kasvamaan vielä tulevaisuudessa. 
Rakentamisen hiilijalanjälkeä tul-
laan tarkastelemaan yhä tarkem-
min myös rakentamisen aikaisten 
päästöjen osalta, kun nykyisin pää-
paino on rakennusten energianku-
lutuksessa. Rakentamisen päästö-
jä vähentävät uudet innovaatiot ja 
aidosti ekologiset ratkaisut. Nämä 
tulevatkin olemaan merkittävässä 
asemassa tiellä kohti hiilineutraa-
lia rakentamista.

Kierrätettävä  
tekstiilijäte saa 
uuden elämän 
Kierrätys. Vastuullisen muodin edelläkävijä 
Globe Hope innoittaa yrityksiä tekstiilien kier-
rättämiseen Zero Waste -palvelukonseptillaan. 

N ummelassa päämajaan-
sa pitävä Globe Hope on 
vuodesta 2003 kierrät-
tänyt kuluttajien ja yri-

tysten tekstiiliylijäämiä ja valmis-
tanut niistä funktionaalisia design-
tuotteita ekologisin ja eettisin peri-
aattein. Yrityksen vaatteet, laukut 
ja muut tekstiilituotteet valmiste-
taan 90-prosenttisesti kierrätysma-
teriaaleista, ja tuotantoprosessi on 
alusta loppuun läpinäkyvä.

Nelisen vuotta sitten Globe Hope 
otti käyttöön Zero Waste -palvelu-
konseptin, jonka ansiosta yritykset 
pääsevät ekologisesti eroon poisto-
tekstiileistään, esimerkiksi vanhois-
ta työvaatteistaan. Globe Hope ot-
taa materiaalit vastaan ja kierrättää 
ne yhdessä kumppaniensa kanssa. 
Tekstiilijäte hyödynnetään koti-
maassa antamalla sille uusi elämä 
tuotteina ja muun muassa teknisten 

ratkaisujen komponentteina.
– Maailmassa viedään kuor-

ma-autollinen tekstiiliä poltetta-
vaksi tai kaatopaikalle joka sekunti. 
Palvelukonseptissamme kierrätäm-
me kaikki yrityksen tekstiilipoistot 
maksimaalisen resurssitehokkaasti. 
Luomme yrityksille uusiotuotteita, 
tai käytämme tekstiilikuitua oman 
joogamallistomme täyteaineena. 
Kumppaniverkostomme hyödyn-
tää tekstiilijätettä innovatiivisesti 
jäteveden puhdistamisessa, beto-
nielementeissä, äänieristyksessä ja 
koneliinoina, Globe Hopen perusta-
ja Seija Lukkala selvittää. 

Käyttöön polton sijaan 
Vuoden 2016 alusta tekstiilijätettä 
ei ole saanut viedä kaatopaikoille, 
ja EU vaatii tekstiilijätteen erillis-
keräystä vuoteen 2025 mennessä. 
Lukkala toivoo, että kaikenkokoi-

set yritykset hyödyntäisivät Globe 
Hopen tarjoamaa vaivatonta mah-
dollisuutta saattaa poistotekstiilit 
kiertoon. Valitettavan moni yritys 
valitsee toisen tien: noin 95 pro-
senttia yritysten tekstiilipoistoista 
päätyy poltettavaksi. 

– Polttaminen ei suinkaan ole 
ekologisin vaihtoehto. Resurssite-
hokkaampi ja raaka-aineystävälli-
sempi tapa toimia on uudelleen-
käyttö, ja siihen luomme kullekin 
asiakkaalle yksilöllisen palvelurat-
kaisun. Selvitämme ekologisimman 

Globe Hopen perustajan Seija Lukkalan mukaan Zero Waste on ekologisin tapa kierrättää tekstiilejä. 

uusiokäyttökohteen tutkimalla teks-
tiilimassan laadun, koostumuksen 
ja volyymin. Asiakas saa raportin 
materiaalin hyödyntämisestä.

Kiertotalouden markkinoille on 

viime vuosina tullut myös kilpaile-
via yrityksiä. Niiden ideana on esi-
merkiksi poistotekstiilien vieminen 
Keski-Eurooppaan huonekaluteol-
lisuuden ja autoteollisuuden käyt-
töön. Lukkala kysyy, kuinka ekolo-
gista tämänkaltainen rahtaaminen 
yli rajojen on.

– Tekstiililumppua on Keski-Eu-
roopassa omastakin takaa. Globe 
Hope toimii vastuullisesti ja eetti-
sesti, sillä tekstiilien kaikki materi-
aalit hyödynnetään sataprosentti-
sesti, useilla eri tavoilla kotimaassa. 

TEKSTI      L I ISA JOENSUU

JOKA SEKUNTI  
POLTETAAN  
TEKSTIILEJÄ. 

Perintönä sukunimi  
ja tinkimätön työmoraali 
Puu. Perheyhtiön jatkajat Vaara-konsernissa
jalostavat Tervolassa puuta asennusvalmiiksi 
ulkoverhous- ja hirsiaihiotuotteiksi. V aara-konserni jalostaa 

Tervolassa puuta asen-
nusvalmiiksi ulkover-
hous- ja hirsiaihiotuot-

teiksi. Isoisät ovat jättäneet per-
heyhtiön jatkajille perintönä sa-

Vaaran Palkki valmistaa hirsiaihiot pohjoisen hitaasti kasvaneesta puusta. Painumattomat lamellit hirsien 
ytimessä vahvistavat rakennetta niin, että seinät kantavat nurjahtamatta suuretkin kuormat.

hurin tinkimättömän työmoraalin 
ja ajatuksen vastuullisuudesta.Vel-
jekset Vaara Oy täytti huhtikuussa 
40 vuotta. Yhtiön juuret ulottuvat 
kuitenkin paljon kauemmas. 

– Isäni isoisä Janne Vaara osti 
1900-luvun alkupuolella ruotsa-
laisilta sahureilta sirkkelin rauta-
osat ja rakensi siihen itse puuosat. 
Siitä homma lähti käyntiin, kertoo 
toimitusjohtaja Jukka Vaara.

Jannen jälkeläiset pitävät kiin-
ni yrityksen hyvästä maineesta ja 
rehellisyydestä jo neljännessä pol-
vessa. Jukka Vaara otti vetovastuun 
kesän kynnyksellä. Isä Jussi jatkaa 
hallituksen puheenjohtajana.

– Edustamme yritystä ja sen 
tuotteita omilla kasvoillamme ja 
nimellämme. Se on yksi tekijä, jo-
ka kannustaa meitä pitämään kiin-
ni hyvästä maineesta, olipa kyse 
tuotteiden laadusta tai kestävään 
toimintaan liittyvistä asioista. 

Hiilinegatiivinen materiaali
Vuosikymmenten kuluessa yritys 
on laajentunut konserniksi, joka 
hallitsee sahatavaran koko val-
mistusketjun metsästä asennusval-
miiksi tuotteiksi. Päätuotteina ovat 
ulkoverhouslaudat ja uusimpana 
painumattomat hirsiaihiot. Hirsi-
aihiot valmistaa Vaaran Palkki Oy. 

– Hitaasti kasvanut tiukkasyi-
nen puuaines on yksi vahvuuksis-
tamme. Lisäksi hallitsemme koko 
valmistusketjun metsästä valmiiksi 
tuotteiksi, Vaara toteaa.

Puu materiaalina on itsessään 
ympäristöystävällinen rakennus-

materiaali. Puu on hiilijalanjäljel-
tään negatiivinen, kestävä materi-
aali. Kun puuta käytetään rakenta-
miseen, saadaan hiiltä varastoitua 
pitkäaikaisesti. 

– PEFC- ja FSC-sertifikaatit ta-
kaavat, että hankkimamme puu-
raaka-aine on kestävästi hoide-
tuista metsistä ja puun alkuperä 
on tiedossa, sanoo Veljekset Vaara 
Oy:n markkinoinnin suunnittelija 
Arttu Vattulainen.

Myös asennusvalmiit tuotteet, 
kuten valmiiksi maalatut tai palo-
suojatut sekä piilonaulatut ulko-
verhouslaudat ovat sertifioituja. 
Kaikki saha- ja höylätavara on 
CE-merkittyä. Sertifioinnit takaa-
vat, että materiaalit ovat viran-
omaisten määräysten ja hyvän ra-
kennustavan mukaisia.

Pitkäjänteistä kehitystyötä
Vattulainen on kestävyysjuoksija, 
kolminkertainen Kalevan kisojen 
pitkien matkojen mestari. Mara-
toneille ja arvokisoihin tähtääväl-
le urheilijalle yritys tarjoaa innos-
tavan työpaikan, joka sopii hyvin 
hänen mielenlaatuunsa.

– Uuden sukupolven puutuottei-
ta kehitetään pitkäjänteisesti. Siinä 
on jotain samaa kuin kestävyysur-
heilussa, jossa laadukkaan ja kuri-
nalaisen harjoittelun kautta pyri-
tään entistä parempiin tuloksiin, 
kertoo Vattulainen.

Vaara-konserni on kasvava yri-
tys, joka työllistää nykyisin noin 80 
työntekijää. Viidennes tuotannosta 
menee vientiin.TEKSTI      T IMO HÄMÄLÄINEN
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hinnoittelemaan tuotteet niin, että 
jokaisella olisi mahdollisuus valita 
luomutuote. 

Urtekram-merkin tuotteita on 
ollut Suomessa 1990-luvulta läh-
tien. Vuonna 2016 brändi siirtyi 
Midsonan omistukseen. 

Kasvipohjaisia tuotteita
Lähes kaikki Urtekram-tuotteet 
ovat kasvipohjaisia. Yritys haluaa-
kin edistää kasvipohjaisten tuottei-
den valintaa. Kaikon mukaan ym-
päristön hyvinvointi kiinnostaa 
enemmän kuin ennen. Koronakin 
on tähän vaikuttanut osaltaan.

– Sillä, mitä syömme, on suuri 
vaikutus omaan ja ympäristön hy-
vinvointiin. Luomutuotteiden tar-
jonta on lisääntynyt, ja päivittäis-
tavarakaupassa on helpompi teh-
dä valintoja. Luomutuotteen tun-
nistaa EUn vihreästä luomulipusta.

Urtekram on luomutuotteiden johtava valmistaja Pohjoismaissa. 

Luomu. Kaupasta  
ostetaan nykyisin yhä 
useammin luomutuot-
teita. Tuotteiden hyvä 
maku ja terveellisyys 
houkuttelevat.

U
RTEKRAM

TEKSTI      OUTI RANTALA

L uomutuotteiden edellä-
kävijä on tanskalaisläh-
töinen Urtekram, jolla on 
pitkä taival. Brändi täyttää 

50 vuotta vuonna 2022. Luomun 
suosio kasvaa koko ajan, mutta vie-
lä kysyntä Suomessa on pienem-
pää kuin monissa muissa maissa.

– Kuluttajan kannattaa suosia 
luomutuotteita, sillä ne tuotetaan 
puhtaasti. Monesti kotimaassa tuo-
tettu lähiruoka mielletään luomuk-
si, mutta vain luomua tuotetaan 
ilman torjunta-aineita tai kemial-
lisia lannoitteita, tuotepäällikkö 
Kirsi Kaikko muistuttaa.

Yrttisen lämmin halaus
Urtekram-merkin alta löytyy eni-
ten kuivaelintarvikkeita ja ruokapa-
kasteita, myös hyvä valikoima glu-

teenittomia tuotteita. Valikoimaa 
on hilloista ja maapähkinävoista 
öljyihin ja säilykkeisiin, kuivahe-
delmistä pähkinöihin, siemeniin, 
papuihin ja pastaan. Koko tarina 
lähti kuitenkin liikkeelle mauste-
kaupasta. 

– Mausteet ovat avaintuottei-
tamme, joita ollut aina. Vuonna 
1972 avattiin siirtomaa-ajan tyy-
linen maustekauppa Kööpenhami-
nassa. Nimeksi tuli Urtekram, joka 
tarkoittaa suomeksi yrttisen läm-
mintä halausta. 

Suomen markkinoilla nimi Ur-
tekram löytyy noin 300:n tuote-
paketin kyljestä. Elintarvikkeiden 
lisäksi Urtekram valmistaa myös 
luomu body care -tuotteita päivit-
täiseen kehon hoitoon.

Vuonna 2017 Urtekram oli ensi 
kertaa mukana Sustainable brand 
indexin vertailussa, ja se arvioitiin 
tällöin vertailun vastuullisimmaksi 
brändiksi Tanskassa.

– Koko brändin olemassaolon 
ajan olemme tehneet työtä ympä-
ristön hyvinvoinnin edistämiseksi 
ja puhtaampien luomutuotteiden 
puolesta. Olemme edelläkävijä 
luomutuotannossa. Haluamme, 
että luomutuotteet ovat kaikkien 
kuluttajien saatavilla, ja pyrimme 

Luomutuotteiden tulisi 
olla jokaisen saatavilla 

V ierailtuaan vuosia sit-
ten suomalaisten mar-
kettien kosmetiikkaosas-
toilla törmäsi Sumi-

layin perustaja ja toimitusjohta-
ja Hendrina Nsumbu monien ki-
harahiuksisten jakamaan ongel-
maan. Valikoimista puuttuivat hä-
nen hiustyypilleen sopivat tuotteet. 
Todettuaan, etteivät ulkomailta ti-
latut tuotteet toimineet toivotulla 
tavalla, kemiaa ja farmasiaa opis-
kellut Nsumbu päätti ryhtyä val-
mistamaan hiustenhoitotuotteita 
itse. Tätä kautta syntyi kiharien 
hiusten hoitamiseen erikoistunut 
tuotemerkki, Sumilayi. 

Hoitoa omalle hiustyypille
Viime vuosina suurta suosiota ke-
rännyt curly girl -hiustenhoitome-

todi on valottanut ihmisille kiharan 
hiuksen hoitamiseen liittyviä erityis-
piirteitä. Tarkat listat menetelmään 
sopivista tuotteista ovat osoittaneet, 
ettei ole aivan sama, minkälaisen 
tuotteen hiuksilleen valitsee

– Kaikki kiharat hiukset eivät ole 
samanlaisia. Suomalainen hius on 
usein ohut, joten vaikka se olisi ki-
hara, se ei yleensä pidä painavista 
ja latistavista ainesosista. Afrohius 
taas tarvitsee nestettä ja paksuja, 
luonnollisia rasvoja. 

Omalle hiustyypille sopivien 
tuotteiden löytäminen ja niiden oi-
keanlainen käyttö on tärkeää. Su-
milayin tuotevalikoimassa erilaisten 
hiustyyppien tarpeet on huomioi-
tu tarkasti ja tieteelliseen näyttöön 
perustuen. 

– Lähtökohtanamme on tuottei-
den toimivuus ja vegaanisuus. Tuot-
teemme ovat keskimäärin 98-pro-
senttisesti luonnollista alkuperää. 
Vegaanisilla ja synteettisillä raa-
ka-aineilla saamme aikaan parhaan 
tuloksen, eikä eläinperäisiä raa-
ka-aineita tarvita, Nsumbu sanoo.

Apua tuotteiden valintaan
Omille hiuksille sopivien tuottei-
den löytäminen ei ole aina yksin-
kertaista, ja hutiostoksia syntyy 

helposti. Siksi Sumilayin netti-
sivuilta löytyy raaka-ainelista, jo-
ka avaa tuotteissa käytettyjen ai-
nesosien käyttötarkoituksia.

– Haluamme, että etikettejä lu-
kiessaan asiakas tietää, mitä aines-
osien nimet tarkoittavat ja ymmär-
tää, mitä mikäkin ainesosa tekee. 

Oman hiustyypin sekä hiuksen 
kunnon selvittämiseksi ja seuraa-
miseksi Nsumbu neuvoo kokeile-
maan yksinkertaista vesilasitestiä. 
Vesilasitestissä pesty hius irroite-
taan ja laitetaan kuivana vesilasiin. 
Jos hius uppoaa, se tarkoittaa, että 
hius imee ja haihduttaa kosteutta 
nopeasti. Tällainen hius tarvitsee 
paljon kosteutta sitovia ja ylläpitä-
viä ainesosia. Lasin pinnalle kellu-
maan jäävä hius viestii puolestaan 
siitä, että hius imee ja haihduttaa 
kosteutta hitaasti ja tarvitsee hiuk-
sen pintaa avaavia hoitotuotteita. 
Hitaasti uppoava hius tarvitsee jo-
tain näiden väliltä.

Jos asiakkaille jää Sumilayin net-
tisivuilta ja sosiaalisesta mediasta 
löytyvistä ohjeista huolimatta vie-
lä kysyttävää, niin asiakkaiden ky-
symyksiin vastaavat hiustenhoidon 
ammattilaiset.

Kauneus. Sumilayin 
kiharahiuksisille suun-
nattujen tuotteiden 
suunnittelun takana 
ovat luonnollisuus ja 
tieteellinen tutkimus. 

Kaikki kiharat hiukset eivät ole samanlaisia. Omalle hiustyypille  
sopivien tuotteiden löytäminen on avainasemassa. 

TEKSTI      SAANA LEHTINEN

Vegaanista ja ravitsevaa 
hiustenhoitoa kotoa käsin

SUMILAYI.FI
Click-runkorakenne ei vaadi erillisiä työkaluja, liimoja tai ruuveja, vaan se on helppo napsauttaa kiinni ja irrottaa uudelleen. Rakenteen avulla huonekalut kasautuvat käden käänteessä ja 
kaapistot on yhtä helppo purkaa kuin kasatakin, kertoo Ideal Keittiöt Oy:n toimitusjohtaja Susanna Hagelstam.

JOONA RAEVUORI

SILLÄ, MITÄ 
SYÖMME,  
ON SUURI  
VAIKUTUS. 

SU
M

ILAYI

uudenlaisen ratkaisun do it your-
self -ihmisille, eli heille, jotka ha-
luavat edelleen rakentaa ja puu-
hata itse. 

– Click-kaapit menevät pieneen 
pakettiin, joten niitä voi kuljettaa 
vaikka mökille soutuveneellä. Mu-
kaan ei tarvita kauheaa kassia ruu-
veja tai työkaluja, eikä mökkilomaa 

tarvitse viettää miettimällä, mikä 
ruuvi tulee mihinkin. Myös rikkou-
tumisriski on pienempi, kun tuote 
menee kompaktiin tilaan.

Click-ratkaisu on toteutettavissa 
kaikkiin huonekaluihin ja materiaa-
leihin. Sen merkitys korostuu erityi-
sesti isommissa kalusteissa, kuten 
komeroissa.

– Niissä täytyy usein mittailla 

J okainen, joka on koskaan 
kasannut huonekaluja ja 
menettänyt hermonsa 
monien ruuvien, mutte-
rien ja osasten kanssa, 

osannee arvostaa pientäkin tarjol-
le tulevaa helpotusta. Mutta miltä 
kuulostaisi astetta suurempi hel-
potus? Sellaisen on tuonut mark-
kinoille Ideal Keittiöt Oy. Ratkai-
sun nimi on Click!

– Kyseessä on täysin uudenlai-
nen kaappien runkorakenne. Kun 
perinteisiä tappiliitoskaappeja ka-
satessa tarvitaan useita työkaluja 
ja kymmeniä osia, Click-kaapeis-
sa osia on vähemmän, eikä kasaus 
vaadi työkaluja, ruuveja tai liimo-
ja. Näitä kaappeja ei pysty kasaa-

maan väärin, ynnää toimitusjohtaja 
Susanna Hagelstam.

Nimikin sen sanoo: click-kaap-
pien osaset vain ”kliksautetaan”, eli 
napsautetaan yhteen. Vaikka raken-
ne on uniikki ja vertaansa vailla, yk-
si vertailukohta löytyy: moni tuntee 
click-liitoksen lattialaminaateista. 
Liitokset asettuvat täsmälleen oi-
keaan, 90 asteen kulmaan, jolloin 
kaappien mekanismit toimivat ja 
ristimitat ovat automaattisesti koh-
dillaan. Tappirunkoisessa kaapis-
sa sama mittatarkkuus saadaan ko-
neellisella prässillä. 

– Kun kaapit ovat mittatarkko-
ja, ne voidaan myös kiinnittää tii-
viisti toisiinsa, eikä niiden väliin 
jää häiritseviä rakoja, eivätkä ne 
lähde vääntymään. Click-liitok-
set ovat myös perinteisiä liitoksia 
kestävämpiä, joten kaapit kestä-
vät pitempään ja enemmän käyt-
töä, sanoo Jarkko Ala-kanto Ideal  
Keittiöt Oy:lta.

Uusi tulokas markkinoille
Keittiöala on pysynyt pitkään sa-
manlaisena ja suuria muutoksia ta-
pahtuu ani harvoin. Click on niin 
ollen tervetullut tulokas myös keit-
tiörakentamisen ja -sisustamisen 
saralla. Samalla se tarjoaa myös 

Aikaa kestävä keittiö on ekoteko  
ristimittaa ja naulata taustalevyjä 
takapuolelle tueksi. Click-ratkaisu 
poistaa tämän ongelman.

Paraikaa kehitteillä on myös li-
säpalvelu, jossa kuljetusliike pait-
si kuskaa kaapit asiakkaalle kotiin, 
myös kasaa ne asiakkaalle valmiik-
si samalla ovenavauksella. Palvelu 
säästää aikaa, rahaa ja luontoa, ja 
asiakas voi laittaa sen kotitalous-
vähennykseen.

– Asiakkaalle riittää siis se, että 
hän avaa oven. Pienissä asunnoissa 
tämä säästää myös tilaa, kun tuote 
tuodaan kotiin, kasataan ja asen-
netaan heti paikalleen.

Vastuullinen vaihtoehto
Ideal Keittiöillä uskotaan, että 
Click mullistaa paitsi kaappien ka-
saamisen, myös kuljetuksen. Logis-
tiikkakulut ja hiilijalanjälki pysyvät 
minimissään, kun rungot valmiste-
taan lahden takana omalla tehtaal-
la ja kuljetetaan sieltä täysillä rek-
kalasteilla Suomeen. Luonto kiit-
tää, kun ei tarvitse kuljettaa ilmaa. 

– Click-kaappi on paitsi helppo 
ja nykyaikainen, myös vastuullinen 
vaihtoehto. Kaikki raaka-aineet ti-
lataan vastuullisilta toimittajilta, ja 
panostamme puun alkuperän seu-
rantaan. Tuotteillamme on korkea 

laatustandardi ja ympäristösertifi-
kaatti, joita seurataan tarkasti.

Yrityksen ympäristöajattelu on 
viety pitkälle. Esimerkiksi tuotan-
nosta tuleva sivutuote, hukkalastu-
levy käytetään uudelleen tuotanto-
laitoksen lämmitykseen.

– Meillä vastuullisuus otetaan 
kaikessa huomioon. Toivomme, et-
tä pikku hiljaa siitä tulisi yhä tär-
keämpi asia myös kuluttajille, ja se 
olisi osa ostopäätöstä.

Keittiö. Kasaaminen 
ilman työkaluja on 
helppoa ja nopeaa 
click-rakenteen avulla. 
Ideal Keittiöt on tuo-
nut rakenteen markki-
noille ensimmäisenä. 
TEKSTI      MARIA PALDANIUS

• Click-rakenteen avulla 
kaappien kasaamiseen 
ei tarvita enää erillisiä 
työkaluja.

• Mittatarkkuus on 
perinteistä kaappia 
parempi. Liitokset aset-
tuvat suoraan oikein. 

• Kaappien liitokset 
kestävät myös aiempaa 
pidempään käytössä. 

Uudenlainen  
rakenne

LUONTO  
KIITTÄÄ, KUN 
EI TARVITSE  
KULJETTAA  

ILMAA.  
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Autoilu. Kiinnostus 
autoilun aiheuttamia 
ympäristövaikutuksia 
kohtaan on viime  
aikoina ollut kovassa 
kasvussa. 

Auton kierrätys kannattaa

Auton elinkaaren päättyessä tulee se toimittaa romuajoneuvojen vas-
taanottopisteeseen. Siellä alkaa auton materiaalien uusi elämä. 

TEKSTI      SUOMEN AUTOKIERRÄT YS

K estävä kuluttaminen ja 
kiertotalous ovat nous-
seet viime vuosina isoik-
si puheenaiheiksi. Kulut-

tajat ovat kiinnostuneita entistä 
vastuullisemmista vaihtoehdoista 
ja vähemmän ympäristöä rasitta-
vista tuotteista. Merkittävässä roo-
lissa ympäristön kokonaisrasituk-
sen suhteen on esimerkiksi neit-
seellisten raaka-aineiden käytön 
vähentäminen. Autojen kierrättä-
minen ei ole kovin arkipäiväinen 
asia, mutta sillä on iso merkitys 
liikkumisen ympäristöystävällisyy-
den kannalta. 

Autojen kierrättäminen kuuluu 
esimerkiksi elektroniikkatuottei-
den tavoin tuottajavastuun piiriin, 
ja se on kuluttajille aina ilmaista. 
Suomessa henkilö- ja pakettiauto-
jen sekä sähköautojen ajovoima- 
akkujen kierrätyksen organisoin-
nista vastaa tuottajayhteisö Suo-
men Autokierrätys Oy.

– Koko autokierrätysjärjestelmä 
rakentuu kattavan tuottajayhtei-
sön ympärillä. Suomen Autokierrä-
tyksen jäseniä ovat sekä uusien että 
käytettyjen autojen maahantuojat, 
toteaa Suomen Autokierrätys Oy:n  
toimitusjohtaja Juha Kenraali.

Kiertotalouden jatkumo
Auton tullessa elinkaarensa pää-
hän tulee se toimittaa romuajoneu-
vojen vastaanottopisteeseen. Suo-
men Autokierrätyksen verkostoon 
kuuluu lähes 300 vastaanottopis-
tettä eri puolilla maata. Vastaan-
ottopisteissä alkaa auton materi-
aalien uusi elämä.

Etenkin uudempien, esimerkik-
si kolarien seurauksena vastaan-
ottopisteille päätyneiden, autojen 
kohdalla käyttökelpoiset osat pää-
tyvät uudelleenkäyttöön sellaise-
naan esimerkiksi kolarikorjauksiin. 
Tällaisia osia ovat muun muassa 
puskurit, ovet, konepellit, taka-
luukut sekä valot. Myös moottorit, 
vaihteistot ja moottorin apulait-
teet jatkavat elämäänsä usein toi-
sessa korissa. Jokainen näin uudel-
leenkäyttöön päätynyt osa vähen-
tää osaltaan uusien osien tarvetta 
korjauksissa.

Myös hybridi- ja sähköautojen 
ajovoima-akut saavat oman kä-
sittelynsä. Niitä voidaan käyttää 
toissijaisissa käyttökohteissa ku-
ten energiavarastoissa. Kun ne ei-

vät täytä tällaisen käytön kriteerei-
tä, päätyvät ajovoima-akut omille 
operaattoreilleen, jotka purkavat 
akut ja toimittavat arvokkaat ma-
teriaalit uudelleenkäyttöön erilli-
sille akkuvalmistajille.

Kun kaikki suoraan käyttökel-
poinen on otettu talteen, jatkaa 
kori matkaansa murskalaitokseen. 
Suomesta näitä löytyy muutamia 
kappaleita, ja auton korien lisäksi 
laitoksilla käsitellään myös muuta 
yhdyskunnan metallijätettä. Murs-
kauksen jälkeen materiaalit erotel-
laan monivaiheisilla prosesseilla. 
Esimerkiksi murskauksesta erotet-
tu teräs jatkaa matkaansa suoraa 
terästehtaille ja se päätyy sulatuk-
sen kautta uudeksi raaka-aineeksi 
terästä käyttäville tahoille . 

– Autojen kierrätysaste on par-
haimmillaan jopa 95 prosentin ta-
solla, millä on iso vaikutus autoista 
syntyviin elinkaaripäästöihin. Isos-
sa kuvassa näin tehokas kierrätys 
vähentää merkittävästi neitseellis-
ten luonnonvarojen käytön tarvet-
ta, tiivistää Kenraali.

Tulevaisuus näyttää kiertotalou-
den näkökulmasta varsin valoisalta 
ja positiiviselta. Ihmisten kasvava 
kiinnostus vastuullisuutta kohtaan 
ohjaa tuottajia hyödyntämään en-
tistä enemmän kierrätettyjä mate-
riaaleja tuotannossaan tulevaisuu-
dessa, mikä on luonnollisesti ym-
päristön etu.

SU
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ohjaus on säästänyt rahaa. Rele on 
kytkettävissä uusiin tai jo olemassa 
oleviin aurinkosähköjärjestelmiin, 
sekä kodin Wifi-verkkoon.

– Relettä voi hallinnoida älypu-
helimen tai tabletin kautta. Kun 
asiakas kirjautuu Home Manager 
ja Sunny Portal -portaaleihin, hän 
pääsee seuraamaan talonsa ener-

V uonna 2021 aurinko-
sähköjärjestelmien hin-
ta nousee, kun vanhat 
varastot on myyty lop-

puun. Tähän vaikuttavat alumii-
nipula, tuotteiden saatavuus sekä 
korona. Aurinkosähköön erikoistu-
neen My-Solar Oy:n tiimi ei jäänyt 
tuleen makaamaan, vaan kanavoi 
energiansa jo vuosia kehitteillä ol-
leen MSP-SR-älyreleen kehitystyön 
viimeistelyyn.

– Korona mahdollisti sen, että 
tuote saatiin kaupallistettua ja suun-
niteltua loppuun. Suomen mark-
kinoilla oleva tuote on 100-pro- 

senttisesti kotimainen, kertoo My- 
Solarin tekninen johtaja ja älyre-
leen kehittäjä Timo Anttila.

Kyseessä on täysin automatisoi-
tu laite, joka ohjaa aurinkosähkös-
tä jäävän ylituotannon oman ko-
din tarpeisiin, kuten sähköauton 
lataamiseen tai vaikka ulkoaltaan 
lämmitykseen. Aurinkoisina päivi-
nä se on erityisen tarpeen: silloin 
sähkön kulutus on vähäisempää ja 
aurinkopaneelit tuottavat sähköä 
yli tarpeen. 

– Smart Relay on älykäs auto-
maatiojärjestelmä, joka maksimoi 
ylijämäsähkön hyödyt ja mahdol-
listaa sähkön käytön omiin tarpei-
siin sen sijaan, että se myytäisiin 
sähköyhtiöille. Sehän ei koskaan 
ole kannattavaa.

Oma sähkömanageri
MSP-SR-älyrele on kodin sähkökes-
kuksen manageri. Se on aina ajan 
tasalla talon sähkön kulutuksesta 
ja ylijäämästä, sekä ostetun ja myy-
dyn sähkön tuotto- ja tehostusar- 
vioista. Releessä oleva energiamit-
tari seuraa laitteen kautta kulkevaa 
sähköä ja kertoo, paljonko ylituoton- 

Automatisoitu älyrele 
manageroi sähkökulutusta 

giatietoja sekä kertyneitä säästöjä, 
Anttila kertoo.

Muiden erityisominaisuuksiensa 
lisäksi älyrele tunnistaa pörssisäh-
kön ja ilmoittaa hinnan vuorokaut-
ta etukäteen. Ohjaustavan voi niin 
ollen valita aurinkosähköntuoton 
tai pörssisähkön hinnan mukaan. 

– Jos esimerkiksi lämminvesiva-

raajaa täytyy käyttää kolme tuntia 
päivässä, älyreleen voi ohjelmoida 
käynnistämään varaajan sen mu-
kaan, milloin pörssisähkö on hal-
vinta. Sähkön hintahan vaihtelee 
eri vuorokauden aikoina, Anttila 
havainnoi. 

Rele toimii myös langattomana.
Sen voi asentaa vaikka lämminve-
sivaraajan vastuksen väliin ohjaa-
maan sähköntuottoa itsenäisesti.

– Kaikki järjestelmämme asen-
netaan asiakkaalle yksilöllisesti, ja 
koulutetut asentajamme huoleh-
tivat sekä integroinnista että sää-
döistä. Kuluttajille laitteiden käyttö 
on tehty erittäin helpoksi.

Maailman parhaat paneelit
Vuonna 2021 aurinkosähköjärjestel-
mien myynti lähti uuteen nousuun. 
My-Solarilta kysytään enenevässä 
määrin koko järjestelmää, joka kat-
taa sekä ainutlaatuiset paneelit että 
älyreleen. My-Solar on ainoa toimija 
Suomessa, jonka valikoimiin kuulu-
vat tutkitusti maailman parhaat, yk-
sikiteiset N-tyypin paneelit. 

Älyreleen taustalla on My-Solarin teknisen johtajan Timo Anttilan mukaan ajatus siitä, että sähkön saisi omaan käyttöön järkevällä hinnalla, eikä sitä tarvitsisi myydä sähköyhtiölle.

Sähkö. Aurinkosähkö- 
järjestelmien kysyntä 
on kovassa kasvussa. 
Järjestelmään kytket-
tävä älyrele taltioi yli-
jäämäsähkön kodin 
omaan käyttöön. 
TEKSTI      MARIA PALDANIUS

Älyrelettä hallinnoidaan helposti esimerkiksi tabletin kautta. 

MY-SOLAR.FI

MIKKO SUUTARINEN

K un tamperelaisessa Ilves- 
hotellissa alkoi täysre-
montti alkuvuodesta, siel-
lä olleet Durat-kalusteet 

haettiin takaisin valmistajalle. Ta-
sot eivät olleet sellaisenaan kovin 
käyttökelpoisia, mutta niistä saa-
tiin uuden Duratin valmistamises-
sa hyödynnettävää raaka-ainetta 
4000 kiloa. 

– Helsinkiläisen hotelli Tornin 
Duratista valmistetut allaskalus-
teet olivat olleet käytössä lähes 
kaksikymmentä vuotta. Kun ho-
tellissa alkoi viime vuonna muu-
tosremontti, haimme allaskalusteet 
pois, kunnostimme niitä kevyesti 
ja nyt suuri osa on päätynyt uusiin 
käyttökohteisiin, Duratin toimitus-
johtaja Heikki Karppinen kertoo.  

Vähemmän raaka-aineita
Rakentaminen aiheuttaa noin 11 
prosenttia maapallon kaikista kas-
vihuonepäästöistä. Rakentamisen 
materiaalivalinnoilla on suuri mer-
kitys, kun tavoitellaan hiilineutraa-
limpaa tulevaisuutta. 

Karppinen muistuttaa, että tu-
levaisuudessa kaikkien tuotteiden 
ja materiaalin tulisi kiertää joko 
tuotteina tai uusioraaka-aineena. 
Suljetulla materiaalikierrolla mi-
nimoidaan neitseellisen materiaa-
lin tarve. Valmistajan haasteena on 
usein se, että sillä ei ole tiedossa, 
milloin tuote on poistumassa käy-

töstä ja asiakas taas ei tiedä, että 
se on kierrätettävissä. 

– Tavoitteemme on olla toimin-
nassamme täysin läpinäkyviä. Eri-
laiset ympäristösertifikaatit anta-
vat toiminnallemme suuntaa. 

Kappisen mukaan yrityksen ta-
voitteena on myös olla hiilineut-
raali viimeistään vuonna 2025. 

Tämä on iso haaste, mutta jo nyt 
tuotanto pyörii sataprosenttises-
ti uusiutuvan energian voimalla 
ja tuotannosta ei synny hukkaa, 
vaan esimerkiksi työstettäessä syn-
tyvät hukkapalat kierrätetään talon  
sisällä. Ostamme myös takaisin 
muiden kalustevalmistajien Du-
rat-ylijäämiä. 

Kohti kiertotaloutta
Kaikki tuotteemme, niin allastasot, 
pöydät kuin muutkin kalusteet ovat 
suunniteltu teknisesti ja ekologi-
sesti kestäviksi, sanoo Karppinen. 

Kun allastaso poistetaan käytös-
tä, voidaan se ostaa takaisin, kun-
nostaa ja myydä uuteen kohtee-
seen Durat Kierto -tuotteena. Yri-
tyksessä pystytään kierrättämään 
kaikki myytävät Durat-tuotteet jo-
ko uuden veroisina kalusteina tai 
materiaalin raaka-aineena. 

– Uskomme vahvasti tähän 
konseptiin, missä tuotteen elin-
kaari jatkuu ensimmäisen kier-
roksen jälkeen uusiokäytössä. Ha-
luamme valmistaa tuotteita ja ra-
kennusmateriaaleja, joissa käyte-
tään mahdollisimman vähän uutta  
materiaalia hyödyksi valmistus-
vaiheessa. Näin tulevaisuus on  
entistä vähäpäästöisempää, Karp-
pinen summaa. 

Kunnostus. Hotellien käytöstä poistuvat  
Durat-kalusteet kunnostetaan kiertoon.

Hotelli Tornin Durat-kalusteet haettiin ennen remontin alkua talteen, 
kunnostettiin ja myytiin Durat Kierto –tuotteina uusille omistajille.

TEKSTI      TONESTER

Uusiokäyttöön helposti  
huollettavia allaskalusteita

TO
N

ESTER

TAVOITTEEMME 
ON OLLA TÄYSIN 

LÄPINÄKYVÄ.
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S uomi tavoittelee hiilineut-
raaliutta vuoteen 2035 
mennessä. Valtakunnal-
linen kantaverkkoyhtiö  

Fingrid Oyj tekee töitä tavoitteen 
saavuttamiseksi rakentamalla alus-
taa puhtaalle sähköjärjestelmälle. 
Fingrid on keskiössä ilmastonmuu-
toksen torjunnassa ja hiilineutraa-
liin yhteiskuntaan siirryttäessä.

– Sähköä siirretään korkeajännit-
teisessä verkossa tuotannosta kulu-
tukseen. Tehtävämme on turvata 
varma sähkö koko Suomeen, tote-
aa Jani Haaja, joka toimii Fingridil-

lä aluepäällikkönä verkon kunnon-
hallinnan Keski-Suomen yksikössä.

Haaja laskee, että Suomessa on 
Fingridin rakentamaa voimajohto-
verkostoa noin 14 000 kilometriä. 
Vaihtosähköyhteys ulottuu Suomen 
rajojen ulkopuolelle muihin Poh-
joismaihin sekä Viroon, Ruotsiin ja 
Venäjälle on myös tasasähköyhte-
yksiä. Fingridillä on noin 120 säh-
köasemaa eri puolilla maata.

Sähkö on tuoretuote
Hiilineutraalisuustavoite aiheuttaa 
murroksen energiajärjestelmään. 

– Meidän täytyy rakentaa kan-
taverkkoa lisää. Fingridin keskei-
simpiä tehtäviä on kehittää verk-
koa ilmaston hiilineutraalisuusta-
voitteen saavuttamiseksi niin, ettei 
samalla nykyisen verkon toiminta-
kyky vaarannu. Sähköä täytyy ko-
ko ajan pystyä siirtämään kanta-
verkossa. Skenaariomme mukaan 
sähkö on isossa roolissa, ja me huo-
lehdimme siitä, että kantaverkko 
on riittävän vahva oikeaan aikaan 
oikeassa paikassa niin, että hyödyt 
saadaan käyttöön. Tuulivoima on 
yksi iso ajuri kantaverkon kehittä-

misessä, Haaja sanoo. 
Haaja muistuttaa, että yhteiskun-

nan toiminta on yhä riippuvaisem-
paa sähköstä.

– Sähkö on tuoretuote. Häiriö-
tön sähkönjakelu edellyttää jat-
kuvaa kunnossapitoa ja sähköver-
kon kehittämistä. Jos sähkönjake-
lu keskeytyy vuorokaudeksikin, se 
aiheuttaa jo merkittävää haittaa. 
Monesti ihmiset pitävät itsestään-
selvyytenä, että kun valokatkaisi-
jaa kääntää, valot syttyvät. Tulevai-
suuden haasteenamme on se, että 
saamme tuotannon ja kulutuksen 
kohtaamaan erityisesti etelä-poh-
jois-suunnassa.

Vastuullisuus on osa työtä
Yritysvastuu ei ole Fingridillä sana-
helinää, vaan näkyy suurista linjauk- 
sista käytännön työhön.

– Vastuullisuus on kiinteä osa 
kaikkea toimintaamme. Se tulee 
esiin siinä, miten kohtaamme si-
dosryhmiämme. Esimerkiksi voi-
majohdot rakennetaan muiden 
omistamille maille, jolloin vuoro-
vaikutus maanomistajien kanssa on 
tärkeää. Otamme ympäristövaiku-
tukset huomioon ja tiedämme, mi-
ten toimitaan, jos esimerkiksi kai-
vinkoneen hydrauliletku menee 
poikki, Haaja kuvailee.

Vastuullisuus on päivittäin myös 
Fingridin ympäristösuunnittelija 
Nina Nordbladin työpöydällä.

– Sähköntuotannon ja kulutuk-
sen kasvu edellyttää valtakunnal-

Fingridin Keski-Suomen yksikön aluepäällikkönä työskentelevä Jani Haaja näkee, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi haetaan entistä enemmän kestäviä tapoja tuottaa energiaa. 
Häiriötön sähkönjakelu edellyttääkin jatkuvaa kunnossapitoa ja sähköverkon kehittämistä eteenpäin vielä tulevaisuudessa. 

Kantaverkko. Sähköntuotanto on murroksessa. Ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi haetaan kestäviä tapoja tuottaa energiaa. Kantaverkko- 
yhtiön rooli on varmistaa, että sähkönsiirto toimii kaikissa tilanteissa.

lisesti kattavan voimajohtoverkon 
rakentamista. Fingridin yksi merkit-
tävimmistä vastuullisuuden teois- 
ta onkin vahvistaa ja kehittää kan-
taverkkoa siten, että mahdollistam-
me tuotetun puhtaan uusiutuvan 
energian siirron yhteiskunnan 
käyttöön. Tämä on omien arvoje-
ni mukaista työtä ja tarjoaa minul-
le mahdollisuuden olla tekemässä 
merkittävää ilmastotekoa.

Nordbladin työhön kuuluu muun 
muassa teettää ympäristöselvityk-
siä eri hankkeisiin, jotta ympäris-
tönäkökohdat otetaan huomioon, 
sekä varmistaa omalta osaltaan ta-
varanhankintoihin liittyvien tehtai-
den vastuullisuutta.

Monialaisuutta tarvitaan
Energia-ala on tulevaisuuden ala, 
joka tarvitsee monialaisuutta ja 
poikkitieteellisyyttä. Fingridillä 
työskentelee niin sähkö-, raken-
nus-, metsä- ja ympäristöalan kuin 
IT-alan ja humanistisen alan am-
mattilaisia lakiammattilaisia unoh-
tamatta.

– Voin suositella energia-alaa 
muillekin ympäristöalan ammat-
tilaisille, sillä alalla tarvitaan yhä 
enemmän myös ympäristöalan 
osaajia ja työssä pääsee vaikutta-
maan monella tavalla. 

Nordblad ja Haaja onnittelevat 
lämpimästi kaikkia koulunsa päät-
täviä. Suosittelemme energia-alaa 
kiinnostavana vaihtoehtona omaa 
opintopolkuaan miettiville.

RISTO TAKALA

TEKSTI      OUTI RANTALA

Puhdasta sähköä  
uudistuvalle 
yhteiskunnalle 

tehokkaasti painavaakin lastia jär-
kevällä ajosäteellä. 

– Kysyntä on viime aikoina ollut 
vilkasta. Alalla kustannukset ovat 
nousseet ja katteet laskeneet, sil-
loin haetaan säästöä polttoaineen-
kulutuksessa. Lisäksi kaasulla käy-
vä kalusto tuo vahvemman markki-
na-aseman ja sisältöä markkinoin-
tiin, kertoo Juhani, jolla on vuosien 
kokemus myyntitehtävistä Ivecolla. 

Lisää painetta tuovat kuljetusyri-
rysten asiakkaat, joita kiinnostaa 
millä tavalla tuotteet kuljetetaan 
perille. Useimmilla isoilla yrityksillä 
on vastuullisuuteen ja ilmastokes-
tävyyteen liittyvät käytännöt, jotka 
vaikuttavat laajasti myös alihank-
kijoihin ja yhteistyökumppaneihin.

Hiljainen käyntiääni
Hiilineutraaliuden lisäksi huo-
mattavia etuja verrattuna fossii-
lisiin polttoaineisiin ovat käytän-
nössä olemattomat hiukkaspäästöt 
ja hiljainen käyntiääni. Sen vuok-
si kaasuautot sopivat loistavasti 
kaupunkiliikenteeseen ja muille 
tiheään asutuille alueille erilaisiin 

B iokaasun raaka-ainetta me-
taania syntyy jatkuvasti ih-
misen toiminnan seurauk-
sena. Jos metaania ei ote-

ta talteen, se päätyy ilmakehään 
vauhdittamaan ilmastonmuutosta. 
Liikenteen käyttövoimana biokaasu 
vähentää siis paitsi liikenteen myös 
koko yhteiskunnan tuottamaa ym-
päristökuormaa. Siksi biokaasuka-
luston kysyntä on kasvussa. 

Yrityksistä on tullut ympäristö-
tietoisempia, ja tavaraliikentee-
seen halutaan nyt vähä- tai mie-
lellään nollapäästöisiä ajoneuvoja. 

Myös valtion tarjoama hankintatu-
ki raskaille kaasukäyttöisille kuor-
ma-autoille on näkynyt kasvaneena 
kiinnostuksena. Kaasuautoja val-
mistavan Ivecon pihassa Espoossa 
komeilee pitkä rivi autoja kevyestä 
pakettiautosta raskaan sarjan kul-
jetuskalustoon.

– Saamme kiertotalouden koko 
ketjun päästöttömästi pyörien pääl-
le. Ruoka kulkee biokaasulla kaup-
poihin ja jätteet käsittelylaitoksil-
le, missä niistä tehdään lisää bio-
kaasua, kertoo avainasiakaspäällik-
könä Ivecolla työskentelevä Tomas.

Päästötön ja taloudellinen
Kiertotaloudessa hiilineutraali lii-
kenne on välttämättömyys. 

– Se näkyy jo nyt esimerkiksi 
valtion ja kuntien kilpailutuksissa 
niin, että lisäpisteitä saa jos pys-
tyy tarjoamaan kaasu- tai kevyellä 
puolella sähköautoja. Osassa huo-
mioidaan ainoastaan kaasulla toi-
mivat kuorma- tai pakettiautot.

Yrittäjiä luonnollisesti kiinnos-
taa ympäristöystävällinen auto, 
jolla voidaan kuljettaa kustannus-

Kiertotalouden kuljetukset 
pyörivät puhtaalla biokaasulla

jakelu- ja kuljetustehtäviin. Monis-
sa eurooppalaisissa kaupungeissa 
keskustoihin ajamista on jo rajoi-
tettu niin, että niihin pääsee vain 
vähäpäästöisillä autoilla.

– Kaasuautosta on konkreettista 
hyötyä, kun joudutaan ajamaan ih-
misten pihoille ja kauppojen eteen.
Erityisesti talvella, kun autoja jou-
dutaan pitämään käynnissä, melu- 
ja varsinkin hajuhaitta on diesel- 
autoon verrattuna olematon. Kun 
jakelua tehdään ilta-aikaan, hiljai-
nen auto ei häiritse naapurustoa.

Koeteltua toimivuutta
Iveco on edelläkävijä kaasukäyt-
töisten hyötyajoneuvojen valmis-
tajana. 2010-luvulla alkoi nestey-

Liikenne. Kotimaisella,  
puhtaalla biokaasulla 
kulkeva kaasuauto on 
verraton ajopeli, josta 
myös tavaraliikenteen 
kuljetusyrittäjä saa  
kilpailuetua.
TEKSTI      MIKA NIINIRANTA

SUSA JUNNOLA

ASIAKKAITA 
KIINNOSTAA 
TUOTTEIDEN 

KULJETUSTAPA.

tystekniikan myötä nopea kehitys 
isoissa kuorma-autoissa. Se kas-
vatti autojen toimintasädettä – nyt 
päästään yhdellä tankkauksella jo 
1 600 kilometriin. 

Iveco on ainoa valmistaja, jolla 
on tarjota malleja kaikkiin koko-
luokkiin. Kalustoa hankkiva yrittä-
jä puntaroi yleensä kaluston talou-
dellisuutta ja toimintavarmuutta. 

– Kaasu on Suomessa halvempi 
polttoaine kuin diesel, mutta au-
tot jonkin verran kalliimpia. Ero on 
kyllä pienentynyt koko ajan, ja val-
tion hankintatuki on raskaille ajo-
neuvoille ihan huomattava.

Muitakin teknologioita on ke-
hitteillä, ja sähkö on ajan myötä 
tulossa vaihtoehdoksi myös kulje-
tusliikenteeseen. 

– Erilaisia ratkaisuja tarvitaan 
tulevaisuudessa vielä lisää mark-
kinoille, mutta tällä hetkellä vain 
kaasussa on tarjolla koeteltua ja kil-
pailukykyistä tekniikkaa. Esimer-
kiksi hyötykuorma on suurempi 
kuin sähköautoilla, ja biokaasun 
tankkaus on sähköauton lataamista 
nopeampi toimenpide. 

Hiilineutraali liikennöinti ei ole enää valintakysymys, vaan välttämättömyys myös kilpailutuksien osalta. Kotimaisen biokaasun käyttöä puoltavat myyntitehtävissä toimiva Juhani 
sekä avainasiakaspäällikkö Tomas hyötyajoneuvojen valmistukseen keskittyvältä Ivecolta. 
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Päästötön liikenne vaatii 
lisää latauspisteitä 

S iirtymä kohti päästötöntä 
liikennettä on ilmastota-
voitteiden saavuttamisen 
edellytys. Suomen valtion 

tavoitteena onkin kasvattaa ladat-
tavien autojen määrää nykyisestä 
reilusta 65 000 kappaleesta jo-
pa 700 000 autoon vuoteen 2030 
mennessä. Tämän toteutuminen 
edellyttää mittavia kehitysaskelia 
kiinteistöjen latausinfrastruktuu-
rissa. Tällä hetkellä latausinfra laa-
haa jäljessä, nykyinen 40 prosentin 
vuotuinen kasvu ei riitä tulevaisuu-
den tarpeisiin. Niihin vastaaminen 
edellyttää latauskapasiteetin kas-
vun kaksinkertaistamista.

Parkkisähkö Oy on suurten kiin-
teistöjen latauskumppani, joka 
mahdollistaa siirtymän vastuulli-
seen tulevaisuuteen asteittain ky-
synnän mukaan.

– Olemme tehneet siirtymän 
kiinteistöille mahdollisimman 
helpoksi niin, että kapasiteettia 
voi kasvattaa vähitellen kysynnän 
mukaan. Rakennamme latausval-
miuden kiinteistölle kaapeloinnilla 
kerralla valmiiksi, jonka jälkeen la-
tauslaitteita voi hankkia optimaali-
sesti tarpeen mukaan, eikä koskaan 
yli tai ali, Parkkisähkön toimitus-
johtaja Kari Laine kertoo.

– Tarjoamme mahdollisuuden 
myös latauslaitteiden vuokrauk-
seen. Vuokravaihtoehto on help-
po ja turvallinen – lataustarpeet 
tai tekniikka voivat muuttua uu-
den auton tai asuinpaikan vaihdon 
myötä, yhtiön operatiivinen johtaja 
Markku Peräniitty täydentää jous-
tavan konseptin kuvailua.

Jokaiselle riittää tehoa 
Asunto-osakeyhtiöiden kannal-
ta sähköautojen yleistyminen tar-
koittaa lakisääteistä velvollisuut-
ta asukkaiden yhdenvertaisen la-
tausmahdollisuuden turvaamisek-
si. Perinteisten lämpötolppien ka-
pasiteetti ei tähän riitä, sillä riskinä 
on sähkönjakelun ylikuormittumi-
nen ja pistorasian kuumeneminen.

– Ratkaisumme mahdollistaa 
sen, että taloyhtiössä jokaiselle riit-
tää sähköä riittävällä teholla auton 
lataukseen. Valtio tukee taloyhtiöi-
tä investoinnissa myös taloudelli-
sesti. Parhaimmillaan asunto-osa-
keyhtiö voi saada jopa 50 prosen-

tin rahoituksen latauskapasiteetin 
päivittämiseen, mikä tekee hankin-
nasta hyvin houkuttelevan, Laine 
toteaa.

Maaliskuussa voimaan astu-
nut EU:n rakennusten energiate-
hokkuusdirektiivi edistää osaltaan 
matkaa kohti päästötöntä liiken-
nettä.

– Uuden asetuksen mukaan jo-
kaisessa uudisrakennuskohteessa 
tulee olla sähköautojen latausval-
mius. Kuljemme päämäärätietoi-
sesti kohti vähäpäästöisempää ai-

Infra. Ilmastotavoit- 
teiden saavuttaminen 
edellyttää nopeaa 
siirtymää päästöttö- 
mään liikenteeseen. 
Myös kiinteistöjen on 
varauduttava sähkö- 
autoilun kasvuun. 
TEKSTI      MARI LAAKSONEN 

Älykkäät latausjärjestelmät mahdollistavat kaikille osapuolille toimivan latauspalvelun. Myös kustan-
nukset on helppo kohdistaa oikeisiin osoitteisiin.

kakautta, jossa sähköauton han-
kinta ei jää kiinni ainakaan siitä, 
ettei parkkihallissa ole sähköä, yh- 
tiön kansainvälisistä projekteis-
ta sekä viestinnästä vastaava 
Mikko Summala iloitsee.

Viesti vastuullisuudesta
Riittävästä latauskapasiteetista huo- 
lehtiminen on liikekiinteistöille ja 
kunnille paitsi viesti vastuullisuu-
desta myös kilpailuvaltti.

– Nykyisin sähköauton lataus-
ta työpaikalla ei lasketa enää ve-
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roeduksi. Tämä tarkoittaa, että 
parhaimmillaan ladattava auto voi 
mahdollistaa työntekijälle ilmaiset 
työmatkat. Auton lataaminen yri-
tyksen omistamassa kiinteistössä 
on siinäkin mielessä järkevää, et-
tä yritysten sähkösopimukset ovat 
yleensä yksityishenkilöiden sopi-
muksia edullisempia. Näin lataus-
kustannuksissa voi säästää pitkän 
pennin, Peräniitty sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan pika-
latausasemista ollaan siirtymässä 
kohti kustannustehokasta kiinteis-
tölatausta.

– Kilpailukenttä on tällä hetkel-
lä murroksessa. Olemme vaiheit-
tain siirtymässä tilanteeseen, jos-
sa julkisissa tiloissa lataaminen on 
mahdollista riippumatta siitä, ke-
nen asiakas olet. EU:n tavoitteet 
sähköisen liikenteen edistämisestä 
luovat paineita myös tekniselle ke-
hitykselle. Vielä toistaiseksi lataus-
markkinoilla ei ole puhelinoperaat-
torien kaltaista roamingia, mutta 
paine sellaisen luomiseen on jo ole-
massa, Laine sanoo.

Kaupungistuminen kiihtyy
Yhteiskunnan rakenteelliset muu-
tokset lisäävät osaltaan painetta la-
tauskapasiteetin nostamiseen.

– Urbanisoituminen kiihtyy ja 
kerrostaloasuminen yleistyy. Yhä 
harvempi asuu omakotitaloissa, 
joissa voi asentaa oman kotilataus-
laitteen. Omat parkkipaikat vähe-
nevät ja julkiset parkkihallit lisään-
tyvät. Parkkihalleista rakennetaan 
monitoiminnollisia palveluoperaat-
toreita, joissa auton latauksen li-
säksi tarjotaan muun muassa ren-
kaanvaihtoa, Summala kuvailee 
tulevaisuuden näkymiä.

Tulevaisuuden visiossa lataus-
kapasiteetti on turvattu jokaisel-
le kävijälle kaikilla parkkialueilla. 

• Latausinfra laahaa 
jäljessä sähköautoilun 
kasvuun verrattuna. 

• Valtion tavoitteisiin 
pääsy edellyttää lataus- 
kapasiteetin kasvun 
kaksinkertaistamista.  

• Asunto-osakeyhtiö voi 
saada jopa 50 prosentin 
rahoituksen latauspis-
teiden päivittämiseen.

• Kiinteistön on myös  
mahdollista vuokrata 
latauslaitteita. 

Latausinfra 
on saatava 
kasvuun 

TULEVAISUUDEN  
VISIOSSA  

KAPASITEETTI 
ON TURVATTU 

JOKAISELLE  
KÄVIJÄLLE.


