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YHTEISKUNNALLINEN  VAKAUS on ollut kaikkien mielessä 
pandemian ja Ukrainan sodan värittämässä uudessa maail-
mankuvassa. Kriisit ovat ravistelleet maailman hereille vä-
kivaltaisesti ja brutaalisti, ja kansainvälinen yhteisö, kan-
sallisvaltiot sekä kaupungitkin joutuvat miettimään uu-
delleen varautumista erilaisiin skenaarioihin. Ilmas-
tonmuutos on jäänyt kärjistyneiden kriisien varjoon, 
vaikka ilmastokriisi etenee vakaasti ja vaarallisesti 
koko ajan.

TOIVO  KUITENKIN pilkahtelee esille sieltä, mistä 
sen kuuluukin kurkistaa – lapsista ja nuorista. On 
totta, että ilmastokriisin ratkaisut ovat aikuisten 
käsissä, mutta kestävän kehityksen tavoitteet on 
onnistuttu viemään osaksi lasten ja nuoren arkea 
tavoilla, jotka luovat uskoa tulevaan ja luottoa te-
kemiseen. Esimerkiksi Helsingissä koko kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala toimii siitä lähtökohdas-
ta käsin, että lapset ja nuoret saavat valmiudet raken-
taa kestävää tulevaisuutta.

KOULUTUS ON  paras keinomme vahvistaa lasten ja nuor-
ten kyvykkyyttä muovata ja muokata ympäristöä itsensä, 
muiden ja koko planeetan kestävyyden ja hyvinvoinnin saa-
vuttamiseksi. Tällainen kyvykkyys on ratkaisevaa sen kannalta, 
mihin me ihmiskuntana olemme menossa. Hyvä uutinen on myös 

se, että uusia kykyjä voi oppia myös aikuisena. Koskaan ei ole 
liian myöhäistä lähteä mukaan kestävän kehityksen kelkkaan.

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET ohjaavat 
myös Helsingin kaupunkia. Pandemia ja muut yhteis-

kunnalliset kriisit ovat osoittaneet, että kestävä kehitys 
on oikeastaan ainoa reitti, jolla me voimme tulevai-
suuteen kulkea. Siksi olen iloinen tiedostaessani, että 
kasvatuksella ja maailman parhaalla koulutuksella 
me voimme antaa kaikille hyvät eväät tällä polulla.

”HÄN AJATTELI, miten kiihkeästi hän rakasti kaik-
kea, metsää ja merta, sadetta ja tuulta, auringon-
paistetta ja ruohoa ja sammalta, ja miten mahdo-
tonta olisi elää ilman niitä.” Muumipeikko, kirjasta 
Muumipeikko ja pyrstötähti.

MUUMIPEIKON SANAT ovat katkeransuloiset. Ne 
konkretisoivat hyvin sen, mitä me voimme menet-

tää. Samalla ne muistuttavat siitä, minkä vuoksi me 
toimimme. On jotain, mitä rakastaa ja minkä vuoksi toi-

mia. Siitä ajatuksesta sisuuntuu. Toivoa on. Se pitää vain 
välillä löytää uudelleen.

Toiveikasta tulevaisuutta

Nasima Razmyar | Helsingin apulaispormestari

P uhuttaessa yrityksestä, 
joka toimii yli 80 maas-
sa ja kaikissa asutuissa 
maanosissa, kestävyys-

askelten ottaminen vaatii luon-
nollisesti omat koukkunsa. Maail-
man suurimpana pneumatiikkaval-
mistajana SMC on kuitenkin nähnyt 
markkinajohtajan vastuuna edistää 
alan kestävää kehitystä.

YK:n luomat kestävän kehityk-
sen tavoitteet, jotka myös SMC:llä 
on otettu käyttöön, pitävät sisäl-
lään laajan listan haasteita, jotka 
tulisi maailmanlaajuisesti ratkais-
ta vuoteen 2030 mennessä. Koh-
teita löytyy niin ympäristön, talou-
den kuin ihmistenkin tasavertaises-
ta huomioimisesta. Mikään aiheista 
ei ole helppo, mutta jokainen toinen 
toistaan tärkeämpiä.

SMC pyrkii toimimaan kestävyys-
tavoitteiden mukaisesti kaikissa yh-
tiöissään. Niin tuotteet, tehtaat kuin 
ihmiset ovat keskiössä. 

– Tuotteiden kestävä kehittämi-
nen ja hiilidioksidipäästöjen vähen-

Kohti parempaa 
tulevaisuutta

täminen ovat helpoimpia askelei-
ta, joita voimme ottaa. Valmistus 
ei kuitenkaan ole ainoa asia, jossa 
kestävyys meillä näkyy. Panostam-
me esimerkiksi terveellisiin ja tur-
vallisiin työolosuhteisiin ja pyrim-
me toimimaan reiluna työnantaja-
na ympäri maailman, kertoo SMC 
Automation Oy:n toimitusjohtaja 
Johan Gräsbeck.

Tuotteissaan yritys on jo vuosia 
tavoitellut keveyttä ja kompaktiut-
ta. Linjavedon taustalla ovat luon-
nonvarojen säästö sekä energianku-
lutuksen vähentäminen. 

– Tavoitteemme tuotteiden kehi-
tyksessä on tuotantoprosessien ja 
tuotteiden suorituskyvyn paran-
taminen ympäristönäkökulmasta. 
Kehitteillä olevien tuotteiden lisäk-
si pyrimme tekemään vihreitä sekä 
kestäviä valintoja omissa tuotanto-
laitoksissamme, lisää Gräsbeck. 

Yrityksen energiatehokkuusoh-
jelman mukaisesti pneumatiikka-
talo pyrkii korjaamaan tiloissaan 
ilmaantuvat paineilmavuodot se-

kä käyttämään energiaa säästäviä 
komponentteja. Jatkuvan kehityk-
sen edistämiseksi SMC on vahvas-
ti mukana myös tulevaisuuden te-
kijöiden kehittämisessä. 

– Koulutuslaitetarjonnan lisäksi 
näymme useissa koulutuksen pro-
jekteissa, stipendeissä sekä teknii-
kan mahdollisuuksia tukevissa ta-
pahtumissa. Uskomme, että nuoril-
la sukupolvilla on avain tulevaisuu-
teemme, joten luonnollisesti tuem-
me ja sitoudumme tulevaisuuteen 
suuntaavaan suunnitteluun.

Pneumatiikkatalo SMC kantaa kortensa kekoon kestävän tulevaisuuden puolesta. Yrityksen toimintaa on 
muotoiltu monilta osin siten, että se on linjassa YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman kanssa.

Globaalisti toimiva automaatio- ja pneumatiikkatalo 
SMC on luonut selkeän suunnan kestävän kehityksen 
mukaiselle toiminnalle niin Suomessa kuin Japanissa.
teksti ja kuva smc automation

Kestävän kehityksen tavoitteet
n Agenda 2030 sisältää  
monia kestävään kehitykseen 
sidoksissa olevia tavoitteita. 

n Näihin kuuluvat esimerkiksi 
köyhyyden ja nälän poistami-
nen, tasa-arvon edistäminen 
sekä monia muita aiheita. 

n YK:n tavoiteohjelma Agen-
da 2030 tähtää äärimmäisen  
köyhyyden poistamiseen ja 
kestävään kehitykseen.

n  Jäsenmaiden tulisi saavut-
taa ohjelman 17 tavoitetta 
vuoteen 2030 mennessä.

P U H E E N V U O R O 

Jättipalsamin kitkentä on helppoa: se irtoaa maasta vaivattomasti eikä suojavarusteita tarvita. Haitallisia vieraslajeja kitkettäessä pitää olla  
tarkkana, että myös kasvin juuret tuhoutuvat. Muun muassa jättipalsamin pinnalliset juuret aiheuttavat eroosiovahinkoja vesistöjen rannoilla.

Kurtturuusu on esimerkki haitallisesta vieraskasvilajista. Kuvassa harvi-
nainen valkoinen kurtturuusu tavallisemman vaaleanpunaisen sijaan.

A asiasta kotoisin olevat, 
kauniit vaaleanpunaiset 
kukat saattavat ihastut-
taa, mutta kurtturuusu 

ja jättipalsami eivät kuulu Pohjolan 
luontoon. Ne ovat esimerkkejä vie-
raslajeista, jotka ovat kulkeutuneet 
Suomeen ihmisen avulla. 

Viime vuosien aikana haitalli-
sista vieraslajeista on koitunut yhä 
enemmän ongelmia. Kurtturuusu ja 
jättipalsami leviävät helposti ja vie-
vät tilaa kotimaisilta lajeilta.

– Vieraslajeja ei pidä sekoittaa är-
syttäviin rikkaruohoihin, jotka eivät 
ole haitallisia luonnon monimuotoi-
suuden näkökulmasta, huomauttaa 
ELY-keskuksen koordinaattori Claes 
Lönnblad-Björkholm.

Lönnblad-Björkholm on muka-
na suomalais-ruotsalaisessa Invasi-
ve Species Eradication and Control 
(INSPECT) -hankkeessa. Kyseessä 
on Interreg Botnia-Atlantica -han-
ke, joka on perustettu haitallisten 

vieraskasvilajien torjuntatyöhön. 
ELY-keskuksen ja Ruotsin Länssty-
relsen Västerbottenin lisäksi hank-
keen kumppaneita ovat Metsähal-
litus, Vaasan ja Uumajan kaupun-
git sekä Pro Agria Etelä-Pohjanmaa.

Jättipalsami löytyy EU:n kokoa-
malta listalta haitallisista vierasla-
jeista, kurtturuusu puolestaan Suo-
men omalta listalta. Kaupankäynti 
haitallisilla vieraslajeilla sekä nii-
den istuttaminen, levittäminen ja 
kuljettaminen on kielletty lailla.

– Suomessa ja Ruotsissa on paljon 
vieraslajeja, ja jotkut niistä aiheut-

tavat ongelmia luonnon monimuo-
toisuudelle, luonnonsuojeluviran-
omainen Linda Backlund Länssty-
relsen Västerbottenilta kertoo.

Haitalliset vieraslajit vaikuttavat 
myös pölyttäjien käyttäytymiseen.

– Haitalliset vieraslajit varasta-
vat pölyttäjiä kotimaisilta kasveil-
ta, Lönnblad-Björkholm kiteyttää.

Ihanteellista olisi, että pölyttäjät 
viihtyisivät kotimaisissa luonnon-
kasveissa, ja sitä kautta palvelisivat 
omaa ekosysteemiämme.

Ei kompostiin
Haitallisista vieraslajeista tiedotta-
minen on yksi tärkeä keino niiden 
kitkemiseksi. INSPECT-projektilta 
on tulossa käsikirja kurtturuusun ja 
jättipalsamin torjumiseksi. Hank-
keen nettisivuille kehitellään myös 
digitaalista työkalua, jota käyttä-
mällä jokaisen olisi helppoa löytää 
itselle sopivin torjuntamenetelmä.

– Helpoiten estämme leviämis-

tä niin, että ihmiset tuntevat lajit, 
ja miten niitä ollaan levittämättä, 
Backlund toteaa.

Vieraslajit.fi-sivustolta löytyy 
ohjeita kurtturuusun ja jättipalsa-
min kitkemiseen ja hävittämiseen. 
INSPECT-hankkeessa on myös tes-
tattu muun muassa uudenlaista 
näivetysmenetelmää kurtturuusua 
vastaan, ja se on osoittautunut te-
hokkaaksi torjuntakeinoksi.

– Kitketyt kasvit kannattaa polt-
taa. Niitä ei missään nimessä saa 
heittää kompostiin, koska sieltä 
ne voivat levitä edelleen, painot-
taa Lönnblad-Björkholm. 

Esimerkiksi jättipalsamin siemen 
voi selviytyä jopa 18 kuukautta.

Backlundin ja Lönnblad-Björk-
holmin pääviesti on selkeä: jokainen 
voi auttaa haitallisten vieraslajien 
torjuntatyössä. Toimiva yhteistyö 
on tärkeää onnistumisen kannalta.

– Ei riitä, että jättipalsamin kitkee 
pihalta, jos naapuri ei kitke omaan-

sa. Yhteistyötä pitää tehdä naapuri-
tasolla, mutta myös kansainvälisel-
lä tasolla, Backlund toteaa.

Kansainvälinen yhteistyö on erit-
täin tärkeää esimerkiksi sen takia, 
että kurtturuusu saattaa levitä ve-
den kautta Pohjanlahden yli Suo-
mesta Ruotsiin tai päinvastoin. ELY- 
keskus ja Länsstyrelsen Västerbot-
ten aikovatkin jatkaa yhteistyö-
tään vieraslajien kitkemiseksi myös 
hankkeen jälkeen. Yhteistyötä kai-
vattaisiin myös mannerten välille.

– Monet lajit ovat levinneet Eu-
roopan ja Pohjois-Amerikan vä-
lillä, joten myös mannerten välis-
tä yhteistyötä pitää tehdä, Lönnb-
lad-Björkholm muistuttaa.

Hanke päättyy loppuseminaariin 
syyskuussa 2022. Tällöin esitellään 
hankkeen tulokset, sen aikana tuo-
tetut käsikirjat sekä aiemmin mai-
nittu digitaalinen työkalu. Mukana 
on myös mielenkiintoisia luennoit-
sijoita kiehtovine aiheineen.

Haitallisista  
vieraslajeista  
halutaan eroon
Kurtturuusu ja jättipalsami valtaavat elintilaa kotimaisilta kasveilta.  
Nyt ne halutaan raivata suomalais-ruotsalaisen yhteistyön avulla pois.
teksti michaela von kügelgen  kuva inspect-hanke

Kurtturuusu 
ja jättipalsami 
Suomessa
n Jättipalsami ja kurttu-
ruusu ovat haitallisia vieras- 
lajeja, jotka ovat levinneet 
Suomeen Aasiasta.

n  Nämä kauniita kukkia  
kantavat kasvit olivat men-
neinä vuosina suosittuja  
puutarhakasveja, ja tar-
hoista ne myös levisivät 
Pohjolan luontoon.

n Haitallisista vieraskasvi- 
lajeista halutaan päästä 
eroon, sillä niistä on  
Pohjolan omalle ekosys-
teemille paljon harmia.

n  Ne syrjäyttävät koto- 
peräisiä lajeja, varastavat  
niiltä pölyttäjiä ja siten  
heikentävät kotimaisen 
luonnon moninaisuutta.

“
Vieraskasvilajit 
vievät pölyttäjiä 
kotimaisilta  
kasveilta.
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Reilut 300 000 kiloa  
vähemmän muovia

Kierrätetty muovi saa uuden elämän uutena juomapakkauksena. Muovigranulaatista valmistetut aihiot puhalletaan tehtaalla pulloiksi. 

S uomen suurimman juo-
mayhtiön, Sinebrychof-
fin viestintä- ja vastuul-
lisuusjohtaja Marja-Liisa 

Weckström pitelee kädessään koe-
putken muotoista muoviesinettä. 
Kyseessä on virvoitusjuomapullon 
aihio, jonka materiaali on kerätty 
pullonpalautusjärjestelmästä.

Näistä preformeista muotoiltavat 
pullot ovat paitsi osa Suomen Coca- 
Colan ja Coca-Cola-yhtiön juomia 
valmistavan, myyvän ja jakelevan 
Sinebrychoffin yhteistä vastuulli-

suustyötä, myös iso askel kiertota-
louden toteutumisen polulla. Ke-
väästä 2022 alkaen kaikki Coca-Co-
lan puolen litran virvoitusjuomat ja 
vedet pakataan Suomessa 100-pro-
senttiseen kierrätysmuoviin.

– Muovista puhutaan paljon ros-
kaamisen näkökulmasta. Vähem-
mälle huomiolle on jäänyt uusien 
muovipakkauksien valmistamisesta 
syntyvä hiilijalanjälki ja se, kuinka 
pakkausta kehittämällä voidaan pie-
nentää tuotteen ilmastovaikutusta, 
taustoittaa Suomen Coca-Colan vas-

tuullisuusjohtaja Théa Natri.
Coca-Colan ja Sinebrychoffin yh-

teinen päätös lupaa merkittäviä il-
mastosäästöjä.

– Kierrätysmuovipulloihin kuluu 
yli 300 000 kiloa vähemmän neit-
seellistä muovia vuodessa. Samal-
la pullon hiilijalanjälki on seitsemän 
kertaa pienempi, Weckström lisää.

Suuntana kestävämpi 
juomaliiketoiminta 
Coca-Colan yhteistyökumppaneis-
ta hiilineutraaliuden ensimmäise-

nä maailmassa saavuttanut Sinebry-
choff siirtyi käyttämään 25–50-pro-
senttista kierrätysmuovia kaikissa 
Coca-Colan pakkauksissa jo vuon-
na 2014. Bonaqua- ja FuzeTea-pul-
lot valmistetaan tälläkin hetkellä il-
man neitseellistä muovia. 

Pakkausmateriaalin uusiokäy-
tön lisäksi muutoksia on tehty vii-
me vuosina puolen litran pullojen 
painoon. Nykyisin Coca-Colan juo-
mat pakataan 20,5 gramman painoi-
siin pakkauksiin, joiden muoto koki 
huomaamattoman mutta valtavan 
muutoksen vuonna 2017. 

– Madalsimme käyttämiemme 
pullojen kaulaa neljällä millillä, 
mikä vähensi materiaalitarvetta yli 
400 000 kilolla, eli yli 20 miljoonan 
pullon muovimäärällä vuodessa, 
Weckström huomauttaa.

Jotta yksikään pullo ei jäisi kier-
totalouden ulkopuolelle, Sinebry-
choff ja Coca Cola ovat yhtenäistä-
neet myös käyttämiensä juomapak-
kauksien väriä.

– Tämän vuoksi halusimme jo 
muutama vuosi sitten luopua Spri-
ten ikoniseksi muodostuneesta vih-
reästä pullosta, sillä vain kirkkaat 
pullot voidaan kierrättää uusien 
pullojen materiaaliksi, Natri kertoo.

Muovipullo palaa käyttöön 
vain palautusautomaatista
Kierrätysmuovin käyttö yleistyy 
juoma-alalla huimaa vauhtia. Coca- 
Colan juomia pakataan kierrätetystä 
muovista valmistettuihin pulloihin 
jo 17 Euroopan maassa. Kansainvä-
lisesti yhtiön tavoitteena on käyttää 
vähintään 50 prosenttisesti uusio-
materiaalia juomapakkauksissaan 
vuoteen 2030 mennessä. 

– Pullojemme PET-muovi on par-
haiten takaisinkerätty ja kierrätetty 
muovilaatu maailmassa, ja se kiin-
nostaa useita toimijoita. Kiertota-
louden kannalta olennaisinta on 
huolehtia siitä, että vanhat pullot 
palaavat uusiksi pulloiksi, Weck- 
ström korostaa.

Tässä jokaisella kuluttajalla on 
tärkeä rooli, sillä muovipullo kier-
tää takaisin uudeksi pulloksi vain 
pullonpalautusautomaatin kautta. 
Vaikka suomalaiset ovat pullonpa-
lautuksen mallioppilaita, kahdek-
san prosenttia muovipulloista pää-
tyy muuhun muovikiertoon tai ros-
kiin. Länsi-Euroopassa Coca-Cola 
onkin asettanut tavoitteekseen jo 
vuonna 2025 kerätä vuosittain ta-
kaisin yhtä monta juomapakkaus-
ta kuin missä sen juomia myydään.

– Jokainen palautettu pullo tar-
koittaa, että uuden pullon valmista-
miseen tarvitaan vähemmän luon-
nonvaroja, Natri muistuttaa.

Muovipullo ilman öljyä 
Coca-Colan ja Sinebrychoffin siir-
tymä 100-prosenttiseen kierrätys-
muoviin puolen litran pulloissa on 
ympäristön ja kiertotalouden kan-
nalta suuri askel, mutta tavoitteena 
on tuoda markkinoille myös koko-
naan uudenlaisia materiaaleja. 

Prototyyppipulloja on kehitetty 
tähän mennessä niin merestä kerä-
tystä muovista kuin kasvi- ja puu-
pohjaisista materiaaleista. Kun in-
novaatiot saadaan skaalattua, on 
taas uusien edistysaskelien aika.

– Tulevaisuudessa pullo on raa-
ka-aineiltaan hyvinkin erilainen 
kuin nyt, Natri toteaa.

Kaikki Coca-Colan puolen 
litran juomat pakataan 
Suomessa keväästä 2022 
alkaen 100-prosenttiseen 
kierrätysmuoviin. Muutos 
on Sinebrychoffin uusin 
askel kohti pienempää 
ympäristöjalanjälkeä.

teksti saana lehtinen 
kuva juho länsiharju

Ruukki pyrkii jatkuvasti 
kehittämään toimin- 
taansa kestävämmäksi. 
Kun rakentamisen ympä-
ristöjalanjälkeä saadaan 
aiempaa pienemmäksi, 
siitä hyötyvät kaikki. 

R uukki Construction ai-
koo olla ensimmäinen 
yritys, joka tarjoaa asiak- 
kailleen fossiilivapaita 

teräsrakennustuotteita. SSAB:n fos-
siilivapaaseen teräkseen pohjautu-
vien kehitettävien tuotteiden lisäksi 
rakennusten ympäristömyötäisyy-
teen voidaan vaikuttaa muun muas-
sa valitsemalla laadukkaita ja kestä-
viä teräsrakennusmateriaaleja sekä 
biopohjaisia pinnoitteita. 

Ruukilla on kokemusta jo 60 vuo-
den ajalta laadukkaiden teräskatto-
jen sekä muiden rakentamisen tuot-
teiden – kuten ilmatiiviiden seinära-

Luonnon ajoittain kovakin rasitus ei teräskattoa hetkauta. Ruukin uusi Pisko® SafeLine -vaijerijärjestelmä parantaa työturvallisuutta ja helpottaa työn tekemistä katolla.

kenteiden – valmistuksesta. Loista-
vista lähtökohdista on hyvä asettaa 
rima toimialan huipulle.

– Tavoitteemme on korkealla. 
Määrätietoinen kehitystyömme täh- 
tää siihen, että voisimme mahdolli-
simman nopeasti tarjota fossiiliva-
paasta teräksestä valmistettuja ra-
kennusmateriaaleja sekä jatkuvas-
ti parantaa rakennusten energia-
tehokkuutta ilmatiiviiden tuottei-
demme kautta, kertoo Ruukin kat-
toliiketoiminnasta vastaava johtaja 
Jouni Metsämäki. 

Ympäristön ehdoilla
Yksi ratkaisun avaimista matkalla 
kohti hiilineutraalisuutta on, että 
rakentamista katsotaan kokonai-
suutena ja jokainen arvoketjun toi-
mija pienentää osaltaan ympäristö-
jalanjälkeään. 

Ruukki Construction on päättä-
nyt vähentää omien toimintojensa 
hiilidioksidipäästöjä 25 prosentilla 
vuoteen 2026 mennessä. Ruukissa 
ajattelu lähtee siitä, että tehdas ko-
neineen ja laitteineen toimii ener-
giatehokkaasti ja että käytettävä 
energia myös hankitaan ympäris-

töystävällisistä lähteistä. Tämän li-
säksi tuotannossa materiaalihukka 
minimoidaan ja tuotteiden pakkaa-
misessa käytetään entistä ympäris-
tömyönteisimpiä materiaaleja. 

Logistiikka puolestaan optimoi-
daan niin, että Ruukki on aina lä-
hellä asiakasta, ja että tuotteet val-
mistetaan ja toimitetaan aina silloin, 
kun niitä tarvitaan. Jo nyt osa teh-
taista toimii vihreällä sähköllä, ja 
esimerkiksi Alajärven ja Vimpelin 
tehtaat ovat siirtymässä käyttämään 
trukeissa uusiutuvia polttoaineita. 

Ympäristöarvot ovat olleet mu-
kana myös uusia tuotteita suunni-
teltaessa. 

– Teräksestä tehty katto on vah-
va, kestävä ja usein valmistettu jo 
kierrätetystä teräksestä. Pitkät ta-
kuuajat vähentävät huoltotarvet-
ta, mikä vähentää hiilipäästöjä. Ja 
vaikka sadevesimäärät kasvaisivat 
ilmastonmuutoksen myötä, Ruukin 
teräskatto toimii erinomaisesti ko-
vassa luonnon rasituksessa. 

Asiakas hyötyy eniten, kun kat-
to toimitetaan kokonaispakettina. 
Tiiviit, vettä imemättömät raken-
neratkaisut ja materiaalina käytet-

ty pinnoitettu teräs tekevät Ruukin 
katoista erinomaisia. 

Vesikattojen pinnoitteena Ruuk-
ki käyttää muun muassa rypsiöljy-
pohjaisia, kestäviä ja luontoystäväl-
lisiä GreenCoat Pural BT -pinnoit-
teita. Konesaumakattoihin Ruuk-
ki puolestaan toimittaa GreenCoat 
Legacy -pinnoitteella pohjamaa-
lattuja katelevyjä, jotka voidaan 
päällemaalata välittömästi asen-
nuksen jälkeen. Tämä tuo säästöä 
rakennusprojektiin ja tukee kestä-
vää kehitystä. 

Hyvä suunnittelu vie pitkälle
Vähähiilinen rakentaminen yleis-
tyy ammattirakentajien ja suunnit-

telijoiden keskuudessa sekä vauh-
dilla myös kotitalouksissa. Lisäk-
si rakennusmateriaaleja koskevien 
päätösten on kestettävä aikaa entis-
tä paremmin. Siirtymä kohti hiili-
neutraalia rakentamista on pitkä ja 
monivaiheinen. 

– Haluamme olla mukana kehit-
tämässä kestävämpiä teräsraken-
nustuotteita ja -ratkaisuja yhdessä 
suunnittelijoiden ja asiakkaidem-
me kanssa, Metsämäki kertoo. 

Ruukin laaja tuotetietodoku-
mentaatio on helposti saatavilla ja 
auttaa asiakkaita kestävien valin-
tojen tekemisessä. 

– Me Ruukissa uskomme, että 
voimme osaltamme auttaa asiak-
kaitamme pysymään kestävän ke-
hityksen kärjessä ja työ sen saavut-
tamiseksi jatkuu.

Metsämäki korostaa, että asiak-
kaille Ruukki pysyy laadukkaana, 
vahvaan arvopohjaan nojaavana 
yrityksenä, jollaisena se on opittu 
vuosien varrella tuntemaan. 

– Asiakkaat näkevät toimintam-
me luotettavana, nopeana ja help-
pona. Siitä emme myöskään tingi, 
Metsämäki vakuuttaa.

Teräskattojen tulevaisuus on 
fossiilivapaa ja hiilineutraali

“
Teräskatto on 
vahva, kestävä ja 
usein valmistettu  
jo kierrätetystä 
teräksestä.

teksti ja kuva ruukki
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Kestävämpi 
kalastus  
pitää apajat 
anteliaina

K aikkien tuntemat ka-
lastusvaaput saivat ai-
koinaan alkunsa arki-
päiväisistä havainnois-

ta. Kalastaja Lauri Rapala tarkkaili 
1930-luvulla petokalojen käyttäy-
tymistä ja huomasi, että ne usein 
valitsivat kohteekseen haavoittu-
neet kalat, joiden uinti oli vaappu-
vaa ja epätasaista. Huomion innoit-
tamana hän rakensi vaappu-uisti-
men. Tämän oivalluksen pohjal-
le rakentui myöhemmin ikoninen 
kalastusmerkki: Rapala. Nykyisin 
kansainvälisesti toimiva yritys myy 
vieheiden lisäksi myös monia muita 
kalastustarvikkeita, kuten fileointi-
veitsiä, siimoja, vaatteita, aurinko-
laseja, kalavaakoja sekä virveliva-
poja ja -keloja. 

Rapala VMC on halunnut olla 
ympäristöasioissa edelläkävijä kil-
pailijoihinsa verrattuna. Yritys jul-
kaisi kunnianhimoisen vastuulli-
suusstrategiansa joulukuussa 2020. 
Strategian tavoitteena on, että Ra-
pala VMC on yksi vastuullisimmis-
ta kansainvälisistä kalastusväline-
yrityksistä vuoteen 2024 mennessä. 

– Luonnon kunnioittaminen, 

puhtaat ja hyvinvoivat vesistöt – il-
man näitä ei olisi myöskään mah-
dollista harrastaa kalastusta. Siksi 
olemme strategiamme mukaisesti 
ottaneet vastuullisuuden ja kestä-
vän kehityksen periaatteet keskei-
seksi osaksi toimintaamme, kertoo 
Rapala VMC:n tutkimus- ja vastuul-
lisuuspäällikkö Taneli Väisänen. 

Muovittomia pakkauksia ja 
uusiutuvaa energiaa
Esimerkkejä strategian jalkautta-
misesta käytäntöön löytyy Rapala 
VMC:n pakista useita. Viime vuon-
na yritys lanseerasi Sufix Recycline 
-monofiilisiiman, joka on valmistet-
tu täysin kierrätetyistä raaka-aineis-
ta, pakkaus ja puola mukaan lukien. 
Itse siiman raaka-aineina on käytet-
ty muun muassa meristä kerättyjä 
kalastusverkkoja. Sufix on muuten-
kin siirtynyt tuotteissaan muovitto-
miin pakkauksiin ja on näin vähen-
tänyt muovinkulutusta pakkauksis-
saan yli 30 tonnilla vuodessa. 

Muista tuotteista Väisänen mai-
nitsee siimaroskarasian, Marttiinin 
muovittoman puukkopakkauksen 
sekä Rapalan muovittoman pak-

kauksen Nauvo- ja Harmaja-me-
talliuistimille. Rapalan tavoitteena 
on, että kaikki vaaput ovat vuoteen 
2023 mennessä täysin lyijyttömiä.

– Rapalan ja Marttiinin tuotan-
toyksiköt Euroopassa ovat siirty-
neet täysin uusiutuvaan energiaan. 
Olemme useissa yksiköissämme, 
kuten Dynamite Baitsilla Isossa-Bri-
tanniassa ja Pohjoismaiden jakelu-
keskuksessa Virossa, tehneet mer-

kittäviä investointeja esimerkiksi 
aurinkopaneeleihin. Myös perintei-
nen Vääksyn tehdas saa tänä vuon-
na aurinkopaneelit, joten voi sanoa, 
että Rapala-vaaput valmistetaan tu-
levaisuudessa aurinkoenergiaa hyö-
dyntäen, Väisänen toteaa.

Yhteistyössä on voimaa
Yksi osa Rapala VMC:n vastuulli-
suustoimenpiteistä on laajentaa 
yhteistyöverkostoa ja suunnitella 
yhteisiä kampanjoita yrityskump-
paneidensa kanssa. 

Viime vuonna Rapala aloitti yh-
teistyön esimerkiksi Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n kanssa tukeakseen jär-
jestön työtä vesistöjen hyvinvoin-
nin edistämiseksi. Yhteistyö Pidä 
Saaristo Siistinä ry:n kanssa pitää 
sisällään muun muassa roskienke-
ruutapahtumia ja samankaltaisten 
koululaistapahtumien tukemista.
Menneenä kesänä Rapala järjesti 
myös uistintenkierrätyskampan-
jan yhteistyössä Motonetin ja Suo-
men Vapaa-ajankalastajien Keskus-
järjestön (SVK) kanssa. 

– Keräsimme kalastajilta ylimää-
räisiä ja käyttämättömäksi jääneitä 
uistimia Motonet-myymälöissä ym-
päri Suomen. Paikalliset kalastus-
kerhot kunnostivat uistimet, jon-
ka jälkeen ne lahjoitettiin nuoril-
le heidän kalastusharrastuksensa 
tukemiseksi. Kampanja oli menes-
tyksekäs ja saimmekin kerättyä hy-
vän määrän uistimia nuorille. Jat-
kamme kampanjaa todennäköisesti 

myös tänä vuonna.
Rapala VMC on tehnyt paljon 

myös sisäistä työtä, jotta jokainen 
työntekijä kokee olevansa osa muu-
tosta ja on myös ylpeä siitä.

Väisäsen mielestä on tärkeää 
ymmärtää, mitä ollaan tekemäs-
sä, ennen kuin asioita lähdetään 
konkreettisesti toteuttamaan. Sik-
si myös yrityksen sisäistä tietoisuu-
ta on lisätty valmistelemalla erilai-
sia koulutuspaketteja sekä järjes-
tämällä esimerkiksi ideakilpailuja 
henkilöstön kesken.

– Vääksyn tehtaalla järjestetyn 
ideakilpailun tuloksena aiomme 
luopua kertakäyttökupeista ja hank- 
kia tilalle jokaiselle työntekijällem- 
me monikäyttöisen juomapullon. 
Tulemme myös entisestään tehos-
tamaan jätteenlajitteluamme ja 
olemme jopa ottaneet ehdotusten 
myötä kokeiluun kasvisruokapäi-
vät tehtaallemme. Uskon, että täl-
laisista pienistä puroista syntyvät 
isot virrat. Vastuullisuustyössäkin 
on edettävä apaja kerrallaan kohti 
isompia saaliita, Väisänen päättää.

Sufix Recycline -siima on esimerkki Rapala VMC:n konkreettisista vastuullisuustoimista.

Rapalalla jokainen työntekijä pääsee osaksi vastuullisuustyötä, tietävät tutkimus- ja vastuullisuuspäällikkö 
Taneli Väisänen, pakkaussuunnittelija Aino Borg ja markkinointipäällikkö Emma Koskinen.

Hyvinvoiva luonto on edellytys kestävälle ja  
nautinnolliselle kalastusharrastukselle. Perinteikäs 
kalastusvälineiden valmistaja kehittää alaa tukemalla 
esimerkiksi vesistöjen hyvinvoinnin edellytyksiä.
teksti pekka säilä  kuva rapala & juho länsiharju

“
Kalastus ei  
ole mahdollista 
ilman hyvinvoivia 
vesistöjä.

Kuljetussuunnittelun  
optimointi on monesti 
yrityksille haaste, jota on 
kuitenkin mahdollista  
sujuvoittaa nopeasti ja 
pienillä aloituskustan-
nuksilla. Hyödyt ovat  
välittömiä ja tehostavat 
toimintaa tuntuvasti.

U seimmissa pk-yrityksis-
sä kuljetussuunnittelu 
on kokeneiden työn-
tekijöiden harteilla. 

He tekevät ajosuunnitelmat mel-
ko pitkälle käsin, omaan henkilö-
kohtaiseen kokemukseen pohjau-
tuen. Suunnitelmat syntyvät usein 
kiireessä, sillä ajot on saatava pe-
rille luvatussa ajassa, vaikka reitin 
varrella olisikin monta muuttujaa. 

Tehtävien moninaisuus näkyy 
kuljetussuunnittelussa myös lisään- 

NFleet Oy:n Jouko Niemisen mukaan kuljetussuunnittelun optimoinnilla on useassa tilanteessa mahdollisuus tehostaa yrityksen kuljetustoimintaa jopa 20 prosentilla.

tyneenä työtaakkana. Koska päi-
vittäiset asiat kuitenkin rullaavat 
eteenpäin, eikä varsinaista vertailu-
kohtaa löydy, koetaan toiminnan te-
hostaminen lähes mahdottomaksi. 
Yrityksillä voi olla käytössään myös 
kokoelma erilaisia järjestelmiä, jot-
ka eivät toimi kovinkaan hyvin yh-
dessä. Myös henkilöstön tietotek-
ninen osaamistaso usein vaihtelee.

– Kuljetussuunnittelun opti-
moinnilla on usein mahdollisuus te-
hostaa yrityksen kuljetustoimintaa 
jopa 20 prosentilla. Tehostaminen 
voi olla toiminnan lisäämistä, kus-
tannussäästöjä tai molempia. Vii-
me aikoina laskennalliset menetel-
mät ovat kehittyneet riittävän käyt-
tökelpoisiksi ja tietokoneet ovat tar-
peeksi tehokkaita. Kuljetussuunnit-
telijoille on tarjolla tehokkaita vä-
lineitä, joilla työntekoa voidaan 
huomattavasti sujuvoittaa, kertoo 
logistiikan ohjelmistoja kehittä-
vän NFleet Oy:n asiakasprojekteista 
vastaava Jouko Nieminen.

Data sujuvoittaa arkea
NFleetin kehittämälle järjestelmäl-
le voidaan kertoa tiedot kuljetus-

tehtävistä sekä käytössä olevista 
ajoneuvoista. Tiedot voivat sisäl-
tää sääntöjä erilaisista kellonajoista 
ja tehtävien kestoista, sekä muista 
yhteensopivuuteen vaikuttavista 
seikoista. Järjestelmä rakentaa an-
netuista tiedoista optimaalisen ja 
tehokkaan kokonaissuunnitelman. 
Samalla kun käytössä olevien ajo-
neuvojen määrä, ajokilometrit ja 
työtunnit saadaan optimoitua, sääs- 
tetään myös kustannuksissa.

Uudenaikainen kuljetustoiminta 
voi tapahtua yhdistelmällä erityyp-
pisiä kuljetusvälineitä. Kookkaam-
mat jakeluautot voivat tuoda toimi-
tukset keskusta-alueen reunalle ja 
välittää ne sähköpyörille edelleen 
perille toimitettaviksi.

– Laskennallisen suunnittelun 
tuloksena saadaan tehokkaat ajo- 
ja lastaussuunnitelmat. Lisäksi ne 
syntyvät nopeasti, eivätkä vält-
tämättä edellytä suunnittelijalta 
suurta määrää kokemusta tai hil-
jaisen oheistiedon hallintaa. Kulje-
tussuunnittelun optimoinnista on 
hyötyä myös silloin, kun tilanteet 
ja tarpeet muuttuvat päivän aika-
na ja tarvitaan uudelleen suunnit-

telua. NFleetin järjestelmää voi-
daan hyödyntää tehokkaasti myös 
hyvinkin erilaisiin tarpeisiin, reaa-
liaikaiseen toiminnan ohjaukses-
ta aina liiketoiminnan kehittämi-
seen sekä erilaisiin kuljetuksiin tai 
liikkuvan työvoiman ohjaamiseen, 
Nieminen toteaa. 

Pilvipalvelu varmistaa sen,
että kapasiteetti riittää
NFleetin kehittämää järjestelmää 
voi käyttää erillisenä sen oman 
käyttöliittymän ja datatiedostojen 
kautta, tai se voidaan integroida 
osaksi laajempaa kuljetustoimin-
nan ohjauksen kokonaisuutta. Jär-
jestelmä toimii pilvipalveluna, jo-
ten myös kapasiteettia on aina riit-
tävästi käytettävissä. 

– Kuljetusjärjestelmän käyttöön-
oton ensimmäisessä vaiheessa var-
mistetaan konseptin toiminta no-
pean kehitysprototyypin avulla. 
Aineistona käytetään yrityksen to- 
dellista kuljetusdataa, jolle tehdään 
tarvittava esikäsittely ja tuotetaan 
kuljetussuunnitelmat. Mahdolli-
suuksien mukaan tehdään vertai-
lua nykyisellä menetelmällä teh-

tyihin suunnitelmiin, jolloin asia-
kas näkee uuden järjestelmän sel-
keät edut. Kun järjestelmän toimi-
vuus on varmistettu, toteutetaan 
sen varsinainen käyttöönotto, ker-
too NFleetin ohjelmistokehitykses-
tä vastaava Tuukka Puranen.

Lähtödatan laatu on jokaisessa 
kehityshankkeessa hoidettava huo-
lella. Kuljetustilaukset ovat hyvin 
erilaisissa muodoissa ja edellyttä-
vät siten myös tietojen yhdistelyä 
eri lähteistä. Kun järjestelmälle syö-
tetään tarkkaa ja oikea-aikaista da-
taa, pystytään monimutkaisetkin 
kuljetustarpeet suunnittelemaan 
nopeasti ja laadukkaasti. 

NFleetin kuljetusjärjestelmän 
käytön aloittamisella ei ole erillistä 
kiinteää hintaa, vaan asiakkaat mak-
savat käytöstä suoraan käytön mää-
rän suhteessa, jota mitataan ajoneu-
vojen ja ajopäivien lukumäärällä.  

– Yksi kokenut ajojärjestelijä pys-
tyy hallinnoimaan noin kymmenen 
ajoneuvon kokonaisuutta, mutta 
NFleetin ohjelmisto auttaa selviy-
tymään, vaikka satojen eri ajoneu-
vojen pelikentällä, sanoo Nieminen 
kiteyttäen järjestelmän edut.

Tavara liikkuu liukkaasti, kun 
suunnittelu on optimoitu

teksti pekka säilä 
kuva mikko kuparinen
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S uur-Espoonlahteen on 
valmistumassa 150 000 
neliön kaupunkikeskus, 
joka haastaa perinteiset 
kauppakeskukset.

– Cityconin vastuullisuusstra-
tegian kulmakivi on hiilineutraa-
lius vuoteen 2030 mennessä ener-
gian käytön osalta. Lippulaiva toi-
mii nimensä mukaisesti lippulaiva-
na juuri tähän strategiaan, kertoo 
Cityconin vastuullisuuspäällikkö 
Elina Ekelund.

Lippulaivan lämmityksen ja jääh-
dytyksen tarve katetaan täysin hii-
livapaasti. Lähes kaikki lämmitys- 
ja jäähdytysenergia tuotetaan hyö-
dyntämällä maaperässä olevaa geo- 
energiaa. Vastuullisuus ei kuiten-
kaan ole pelkästään paikallisen uu-
siutuvan energian hyödyntämistä, 
ja Lippulaivassa toteutuvat myös 
muut Cityconin vastuullisuusstra-
tegian pääteemat: saavutettavuus,  
ympäristöystävälliset liikkumista-
vat ja osallistaminen.

Kestävämpää liikkumista ja 
yhdessä ideointia
Cityconin arvio on, että reilu kak-
si kolmasosaa vierailijoista saapuu 
Lippulaivaan jollain muulla kuin 
autolla. Lippulaiva on saavutetta-
vuudeltaan huippuluokkaa: kes-
kukseen pääsee metrolla, bussilla, 
autolla, pyörällä ja kävellen. Metro-
asemalta on kaksi sisäänkäyntiä 
suoraan keskukseen ja bussitermi-
naali on keskuksen yhteydessä. Täl-
lä hetkellä sähkö- ja hybridiautoille 
varattuja latauspisteitä on yli 130. 
Polkupyöräpaikkoja on yli 1 400 
pyörälle ja sähköpyörille on akku-
jen latauspisteet.

– Olemme halunneet tuoda hyvät 
palvelut pyöräilijöille. Polkupyörä-
paikkoja on jopa hieman enemmän 
kuin autopaikkoja, Ekelund kertoo.

Osa vastuullisuutta on myös so-
siaalinen puoli, johon on panostet-
tu jo Lippulaivan rakennusvaihees-
ta asti. Lippulaivalla on Espoonlah-
den yläkoulusta oma kummiluokka, 
jonka kanssa on ideoitu Lippulaivan 

Hyvän energian 
kaupunkikeskus

suunnitteluratkaisuja, oppilaat ovat 
päässeet piirtämään jäteastioihin 
kuoseja ja heille on pidetty uusiu-
tuvan energian tuotannosta oppi-
tunti. Yhteistyö kummiluokan kans-
sa jatkuu yläkoulun loppuun asti.

Cityconilla on myös kolmisen-
kymmentä paikallista kummiper-
hettä, jotka ovat olleet projektin ai-
kana mukana. Kumppanina kummi-
perhetoiminnassa on Lippulaivaan 

tuleva Espoonlahden aluekirjasto.
– Kummiperheet on kutsuttu työ- 

maalle vierailulle ja heidän kans-
saan on ideoitu kaikenlaista.

Citycon on myös tehnyt pitkään 
yhteistyötä Nuorten Palvelu ry:n 
kanssa. Lippulaivan osallisuushank- 
keessa on kehitetty kauppakes-
kuksissa paljon aikaansa viettä-
vien nuorten osallisuutta, vaikut-
tamista ja vastuunottoa Lippulai-
van suunnittelussa ja toiminnan al-
kuvaiheessa. Käytännössä nuorten 
pariin on jalkauduttu ja kartoitettu 
heidän toiveitaan tulevalle keskuk-
selle. Lisäksi on järjestetty yhteisiä 
suunnittelupajoja, työmaavierailu-
ja sekä muita nuorten ideoista läh-
töisin olevia tapaamisia.

Cityconin kestävän kaupunkike-
hityksen strategiana on luoda hou-
kuttelevia keskuksia asua, työsken-
nellä ja viettää vapaa-aikaa. Lippu-
laivan yhteyteen rakentuu kahdek-
san asuinkerrostaloa, joista kaksi 
valmistuu ulkopuolisen rakenta-
jan toimesta omistusasunnoiksi ja 
kuusi taloista Citycon rakennuttaa 
vuokra-asunnoikseen omaan tasee-
seensa. Lisäksi jää vielä rakennus-

oikeutta, jota on suunniteltu seni-
oriasumiseen.

Malliesimerkki strategiasta
Lippulaiva on malliesimerkki City-
conin päivitetystä strategiasta. City-
con keskittyy yhä voimakkaammin 
kehittämään monikäyttöisiä kau-
punkikeskuksia sekä tiivistämään 
olemassa olevaa kaupunkiympäris-
töä keskustensa yhteydessä.

Lippulaivan yhteyteen rakennet-
tavat asuinkerrostalot ovat tärkeä 
osa strategian toteutusta ja merkit-
tävä askel Cityconin asuntoliiketoi-
minnan kasvattamisessa. 

Cityconin tavoitteena on keskit-
tyä yhä voimakkaammin kehittä-
mään mixed use -projekteja, joissa 

Cityconin uusin hanke haastaa vanhat mallit ja kurottaa kunnianhimoisesti kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta. Suur-Espoonlahteen 31. maaliskuuta aukeava uusi  

kaupunkikeskus tulee olemaan yksi älykkäimmistä maailmassa.
teksti moona laakso  kuvat riku kylä

asunnot, toimistot, vähittäiskaup-
pa sekä monipuolinen palvelutar-
jonta yhdistyvät hyvin toimiviin lii-
kenneyhteyksiin.

Geoenergiakenttä tuottaa 
lämpöä ja viilennystä
Poikkeuksellista ja edistyksellistä 
on se, miten energiantuotanto on 
Lippulaivassa toteutettu. Lippu-
laivan energiakumppanina toimii 
energiayhtiö Adven, jonka toteutta-
ma geoenergiaratkaisu eli maaläm-
pöön perustuva energiantuotannon 
kokonaisuus ei lämmitä ja jäähdy-
tä pelkästään liiketiloja vaan myös 
kaikki uuden kaupunkikeskuksen 
asuinrakennukset. Kyseessä on Eu-
roopan suurin liikerakennuksen yh-
teyteen sijoittuva geoenergialaitos.

Lippulaivan korttelin kiinteistö- 
jen alle toteutettu mittava geoener- 
giakenttä koostuu 170 noin 300 met-
rin syvyyteen ulottuvasta geoener- 
giakaivosta. 

– Geokaivot toimivat isona akku-
na, jolloin kesäisin tarvittava viilen-
nys saadaan aikaiseksi vapaajääh-
dytyksellä, mikä tarkoittaa, että vii-
lennystä ei tarvitse juurikaan tuot-
taa koneellisesti. Samalla kun geo-
kaivot tuottavat viilennystä, kallio 
lämpenee ja lämpöenergia varau-
tuu takaisin kallioperään, Advenin 
liiketoimintajohtaja Timo Koljonen 
kuvailee.

– Lisäksi on sovittu, että kaikkien 
neljän Lippulaivassa toimivan päi-
vittäistavarakaupan, eli kahden 
Keskon, sekä Lidl:in ja HOK:in myy-
mälöiden kylmälaitteiden tuottama 
lauhdelämpö ohjataan meidän jär-
jestelmäämme ja hyödynnetään 
täysimääräisesti energiantuotan-
nossa, Koljonen jatkaa.

Vastavuoroisesti Adven palaut-
taa kylmäliuosta päivittäistava-
rakauppojen kylmäntuotantoon. 
Energiakaivoja hyödynnetään myös 
energian varastointiin, jolloin esi-
merkiksi kesällä viilennyksestä saa-
tava ylijäämälämpö varastoidaan 
talven lämmityskautta varten. Vara-
lämmönlähteinä toimivat sähkökat-

Cityconin Risto Seppo, Schneider Electricin Jari Vuori, Advenin Timo 
Koljonen ja Elina Ekelund Cityconilta rakenteilla olevassa Lippulaivassa.

“
Lippulaivan  
lämmityksen ja 
jäähdytyksen 
tarve katetaan 
hiilivapaasti.

Cityconin vastuulli-
suusstrategian pää-
teemat eli hiilineut-
raalius, saavutetta-
vuus ja osallistami-
nen toteutuvat Lip-
pulaivassa.

tila ja kaukolämpö. Näiden käyttä-
mä energia hankitaan uusiutuvana.

– Käytännössä tämä on niin hiili-
neutraali rakennus omilla energia-
ratkaisuillaan kuin nykypäivänä voi 
olla, Cityconin kiinteistökehitysjoh-
taja Risto Seppo toteaa.

Älykäs järjestelmä optimoi 
energiankulutusta
Advenin geoenergiaratkaisun an-
siosta jäähdytystä varten ei tarvi-
ta mittavia kattolauhduttimia, min-
kä myötä katolle on jäänyt tilaa vi-
herkatoille sekä aurinkopaneeleille. 
Aurinkopaneeleilla pystytään tuot-
tamaan osa esimerkiksi hissien ja 
liukuportaitten vaatimasta sähkös-
tä. Schneider Electricin toimittamaa 
aurinkopaneelia on katolla ja julki-
sivulla noin 2 500 neliömetriä.

Schneider Electric on energian-
hallinta- ja automaatioratkaisujen 
edelläkävijä, joka toteutti Lippulai-
vaan innovatiivisen virtuaalivoima-
laratkaisun, älykkään energiajärjes-
telmän ja kiinteistöautomaation ko-
konaisuuden.

– Olemme tuoneet Lippulaivaan 
Microgrid Advisor -järjestelmän, jo- 
ka yhdistää eri energialähteet omak-
si verkokseen, jossa niitä voidaan 
kulutuksen mukaan optimoida ja 
ottaa huomioon muun muassa säh-
kön hinta, tekoälyllä sääolosuhteet, 
tulevat ennusteet ja optimoida se ra-
kennuksen käytön kannalta järke-
vään energian käyttämiseen, Jari 
Vuori Schneider Electriciltä kertoo.

Risto Seppo arvioi, että älykkään 
Microgrid-järjestelmän ansiosta 
koko kiinteistön sähkönkulutuk-
sen pitäisi pienentyä noin kolman-
neksella.

– Se on todella merkittävää näin 
isossa hankkeessa. Sen lisäksi että 
tämä on ympäristölle hyvä, se on 
myös hyvä investointi.

Yhteistyössä Schneider Electricin 
kanssa Lippulaivalle haetaan toise-
na Suomessa Smart Building –ser-
tifiointia osoituksena älykkäästä ja 
innovatiivisesta kiinteistöteknolo-
giasta. Lippulaiva on myös päässyt 
osaksi EU:n energiatehokkuutta ja 
sähköistä liikkumista kaupungeissa 
edistävää SPARCS-hanketta.

– Kyseessä on viisivuotinen han-
ke. Espoon kaupunki toimii Saksan 
Leipzigin kanssa projektin majak-
kakaupunkina ja Lippulaiva on yk-
si demokohteista. Lisäksi mukana 
on viisi seuraajakaupunkia ympäri 
Eurooppaa, joissa otetaan myöhem-
min käyttöön hyviksi todettuja rat-
kaisuja, Ekelund kertoo.

Espoon tavoitteena on olla hiili-
neutraali vuoteen 2030 mennessä. 
Lippulaivan energiatoteutus on Eu-
roopan mittakaavassa edelläkävijä 
ja suunnannäyttäjä tulevaisuuden 
energiaratkaisuihin.

– Lippulaiva on varmasti älyk-
käimpiä keskuksia maailmassa, 
Vuori kiteyttää.
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Ideoita laatikon ulkopuolelta. Pakkaussuunnittelija Jyrki Valkaman avulla 
asiakas pääsee osallistumaan uusien pakkausratkaisuiden luomiseen.

P ahvi on kaikille tuttu ma-
teriaali. Kansankielellä 
yksinkertaistaen “pah-
vilaatikkona” tunnetun 

pakkauksen paikka kestävimpien 
ratkaisujen joukossa voikin yllättää. 

– Aaltopahvi on nerokas keksintö, 
toteaa DS Smithin pakkaussuunnit-
telija Jyrki Valkama, jonka innovaa-
tiot ovat kansainvälisesti palkittuja.

– Kun pakkauksen rakenne on oi-
kein suunniteltu, aaltopahvi kestää 
suuret ja vaativammatkin, jopa sa-
tojen kilojen kuormat hyvin.

Kestävyys on kuitenkin vain yksi 
pahvin eduista.

– Esimerkiksi kauppojen kala-
tiskeille kalat voivat saapua EPS- 
eli styroksipakkauksessa. Tämä ei 
ole ainoastaan vähemmän ympä-
ristöystävällistä, vaan styroksi on 
myös myymälälle hankala hävittää 
– toisin kuin pahvipakkaus, joka hoi-
taa saman tehtävän jopa paremmin.

Positiivista on se, että kysyntä kes-
tävän kehityksen ja kiertotalouden 
vaatimukset täyttävien pakkauk- 
sien perään vain kasvaa. Ja tulokset 
puhuvat puolestaan.

Enemmän kuin laatikko 

– Keittiökalusteita valmistava asi-
akkaamme säästi pahviin siirtymällä 
noin 30 tonnia pakkausmuovia vuo-
dessa, Valkama huomauttaa.

Pahvista on moneksi
Moni kuluttaja on tietämättään tör-
männyt DS Smithin pahvisiin luo-
muksiin. Niitä edustaa vaikkapa 
tuotteiden täyttämä myyntierälaa-
tikko lähikaupan hyllyllä. Virvoitus-
juoma- ja panimotuotteiden kans-
sa usein mukaan lähtevä pahvi on 
sekin iso osa itse ostokokemusta. 
Brändätty pahvipakkaus on myös 
tehokasta markkinointia.

Oikeanlaiset pakkaukset vaikut-
tavat yrityksen kustannuksiin alen-
tavasti: ne tehostavat tuotantoa, vä-
hentävät logistiikkaa ja pienentävät 
tarvetta varastotilalle. Ympäristön 
kannalta pakkaukset ovat etujou-
koissa taistelussa puhtaamman huo-
misen puolesta. Oikeanlainen pak-
kausratkaisu minimoi riskejä sekä 
parantaa tuotannon varmuutta – ja 
auttaa kasvattamaan myyntiä.

– Yritykset vaativat lähes poik-
keuksetta kierrätettävästä materi-

aalista tehtyjä pakkauksia. Eikä se-
kään aina riitä. Lisäksi asiakkaat ha-
luavat kierrätettyä materiaalia.

Aaltopahvi sopii kiertotalouteen 
loistavasti. Se voidaan käyttää uu-
delleen jopa 25 kertaa.

Kiertotaloutta kohti
DS Smith on Euroopassa aaltopah-
vipakkausten johtava asiantuntija, 
joka työllistää yli 700 suunnitteli-
jaa. Pakkausyritys on työnsä puo-
lesta vahvasti kiinni ajassa ja kier-
totalouden uusissa vaatimuksissa. 
Ja ne pahvi täyttää erinomaisesti.

Yrityksen uusi Circular Design 
Metrics -työkalu on ensimmäinen 
laatuaan. Se tarkastelee kahdeksan 
indikaattorin avulla pakkauksen so-
veltuvuutta kiertotalouteen. Datan 
pohjalta voi tarvittaessa aloittaa uu-
den pakkauksen suunnittelutyön.

– Kun ymmärrämme yrityksen 
liiketoimintaa ja toimitusketjuja, 
voimme suunnitella juuri heille so-
pivan ratkaisun. Täten puhutaankin 
enemmän kuin vain itse pakkauk- 
sesta. Muun muassa tuotteiden 
määrä, tyyppi sekä pakkaus- ja kul-
jetustapa on huomioitava kaikessa.

Usein Valkama lähtee ratkomaan 
asiakkaidensa haasteita työpajojen 
avulla. Niissä asiakas tuodaan osaksi 
suunnitteluprosessia alusta alkaen.

– Näin suunnittelijan vinkkelis-
tä haasteisiin tarttuminen yhdessä 
asiakkaan kanssa on ihannetilanne.

Pahvi ei ole luopumassa tittelistään tärkeimpänä 
pakkausmateriaalina. Nyt se saa tukea työkalusta,  
joka mittaa pakkauksien sopivuutta kiertotalouteen.
teksti joonas ranta  kuva ds smith

M onet ihmiset ja ta-
loyhtiöt ovat siir-
tyneet öljylämmi-
tyksestä kaukoläm-

pöön tai lämpöpumpputekniik-
kaan. Lämmitysenergia Yhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Arto Hannula 
haluaa tuoda esiin myös toisen, se-
kä taloudellisesti että ympäristön 
kannalta edullisen ratkaisun.  

– Vielä tällä hetkellä ja pitkälti tu-
levaisuuteenkin niin kaukolämmön 
kuin sähköntuotannonkin päästöt 
etenkin lämmityskaudella talvisai-
kaan ovat yllättävän korkeat, kau-
kolämmöllä jopa öljylämmitystä 
korkeammat. Ja vaikka sähköntuo-
tannosta osa – kuten tuuli- ja au-
rinkosähkö – ovat päästöttömiä, ei 
niiden osuus tuotannosta ole vielä 
kovin suuri, Hannula muistuttaa. 

Kymmeniä vuosia energia- ja 
lämmityslaiteratkaisujen parissa 
toimineen Hannulan viesti eten-
kin kuluttajille on, että hätiköityjä 
ratkaisuja ei kannata tehdä. Mikäli 
hyvin toimivasta öljylämmitysjär-
jestelmästä luopuu kokonaan, voi-
vat vaihtoehtoiset ratkaisut tulla yl-
lättävänkin kalliiksi eikä toivottuja 
säästöjäkään aina synny. 

Yhtälailla kuluttaja ei välttämät-
tä tule ajatelleeksi, että kovimpien 
pakkasten aikaan tuotettava säh-
kö kuormittaa päästöillään ilmas-
toa kaikkein eniten. Kotitalouksien 
varastoimalla öljyllä on tärkeä mer-
kitys myös huoltovarmuuden kan-
nalta, mikä on syytä pitää mielessä. 

– Huoltovarmuuden näkökulmas- 
ta on myös muistettava, että Suo-
men sähkönkulutuksesta tuonnin 

osuus on merkittävä. Tämän, pää-
asiassa Venäjältä, saatavan sähkön 
päästöihin tai tuotantotapaan em-
me pysty millään tavalla vaikutta-
maan, Hannula kertoo.

Riskit pienemmiksi
Mikäli kuluttaja etsii taloudellista, 
turvallista sekä pelkkää öljylämmi-
tystä vähäpäästöisempää lämmi-
tysratkaisua, on Hannulan resepti 
tähän selkeä: hybridilämmitysjär-
jestelmä. Analogia on hiukan sama 
kuin autoilussa: vain sähkön varaan 
jättäytyvä saattaa ottaa ison riskin. 

– Yhdistämällä hyvin toimivaan 
öljylämmitysjärjestelmään vesi-il-
malämpöpumpun, saavutetaan 
molempien järjestelmien parhaat 
puolet kohtuullisin investointikus-
tannuksin sekä huomattavan ma-

talilla päästöillä. Kun lämpöpump-
pua ei tarvitse mitoittaa kovimpien 
pakkasten energiatarpeen mukaan, 
riittää hyvin kevyempikin ratkai-
su, joka integroidaan osaksi muu-
ta lämmitysjärjestelmää.

– Tällöin kotitalouden tarvitse-
maa lämmitysenergiaa tuotetaan 
leudommilla säillä erittäin hyvän 
hyötysuhteen optimaalisissa olo-
suhteissa omaavalla lämpöpump-
putekniikalla jopa COP 5 -kertoimel-
la. Kovimmilla pakkasilla, kun läm-
pöpumpun hyötysuhde on heikko ja 
teho riittämätön kattamaan kaikkea 
energiantarvetta, voidaan turvau-
tua öljylämmitykseen. 

Varsinaisen öljylämmityksenkin 
päästöt jäävät alhaisemmiksi, kun 
siirrytään fossiilisesta lämmitysöl-
jystä kotimaisen, uusiutuvan läm-
mitysöljyn käyttöön. Sataprosent-
tisesti jätteistä ja tähteistä valmis-
tetun, uusiutuvan lämmitysöljyn 
käyttöön voi siirtyä, kunhan teet-
tää pienimuotoisen päivityksen itse 
polttimeen. Vaikka uusiutuva polt-
toöljy on hieman kalliimpaa, niin 
hybridissä sen merkitys on pieni, 
koska öljyä kuluu vähän.

– Poltinasentaja tai -huoltaja pys- 
tyy tavanomaisen huoltokäynnin 
yhteydessä tekemään vaadittavat 
muutokset, eli lähinnä säätää hie-
man polttoa ja tarvittaessa vaihtaa 
polttimenliekintunnistimen.

Uusiutuvan lämmitysöljyn ko-
ko maan kattava jakelu käynnistyi 
viime syksynä. 

Hybridi on kova 
sana asumisessa 

100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun, uusiutuvan lämmitysöljyn voi ottaa käyttöön lämmityksessä tekemällä olemassa olevaan polttimeen päivityksen. 

Mikäli kuluttaja tai taloyhtiö etsii taloudellista, turvallista ja pelkkää öljy- 
lämmitystä vähäpäästöisempää lämmitysratkaisua, löytyy Lämmitysenergia 
Yhdistykseltä siihen varteenotettava resepti: hybridilämmitysjärjestelmä.
teksti ley  kuva shutterstock

– Pitkässä juoksussa sähkö muut-
tuu vähäpäästöisemmäksi, mutta 
meillä on tarjolla jo nyt laskennal-
lisesti päästötön vaihtoehto.

Sopii myös kerrostaloon
Kerrostaloissa on viime vuosina siir-
rytty monin paikoin kaukolämmös-
tä ja öljystä lämpöpumpputekniik-
kaan. Toki myös välillä toisinpäin. 

Täystehoiseen maalämpöön siir-
ryttäessä investointi on raskas ja 
vaatii helposti kymmeniä lämpö-
kaivoja. Aina se ei suinkaan ole edes 
mahdollista tonttien koon tai kaava-
määräysten vuoksi. 

– Tässäkin kohden hybridiratkaisu 
lisää sekä turvallisuutta että säästää 
alkuvaiheen investoinnissa helpos-
ti kuusinumeroisia summia. Esimer-
kiksi poistoilmalämpöpumpuilla voi-
daan ottaa iso osa hukkaenergiasta 
käyttöön kohtuukuluin. Öljylämmi-
tys hybridissä luo lämmitysjärjestel-
mään turvallisuutta. Öljylämmitystä 
voidaan hyödyntää joustavasti kyl-
minä päivinä ja se takaa lämmönriit-
tävyyden kaikissa olosuhteissa.

Hannula huomauttaa, että leu-
dommilla keleillä myös sähköntuo-
tanto painottuu vähäpäästöisiin ja 
päästöttömiin tuotantomenetelmiin, 
jolloin lämpöpumpuilla saavutetaan 
sekä taloudelliset että ympäristöta-
voitteet. Yhdistämällä tämä mahdol-
lisuus uusiutuviin polttoaineisiin, 
ottaa taloyhtiö ison harppauksen 
kohti ekologisempaa asumista jär-
kevin kustannuksin ja turvallisesti. 
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Taksonomia luo yhteiset  
säännöt kestävälle liike-
toiminnalle. Tulevaisuus 
kuuluu niille, jotka luo-
vat vihreästä siirtymästä 
uutta liiketoimintaa. 

S uomessa EU-taksonomian 
ympärillä käyty keskustelu 
on keskittynyt vain tiettyi-
hin toimintoihin. Deloitten 

vastuullisen liiketoiminnan partneri 
Anne-Maria Flanagan ymmärtää 
esimerkiksi metsäteollisuuden huo-
len toimintaedellytyksiensä jatku-
misesta. Silti hän peräänkuuluttaa 
suomalaiselta teollisuudelta positii-
visuutta ja vihreää kunnianhimoa. 

– Suomalainen teollisuus on ai-
emminkin pysynyt kehityksessä 
maailman kärkikastissa. Taksono-
mia tulisi nähdä mahdollisuutena 
täydentää työtä, jota ilmastonmuu-

EU-taksonomia on kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka luo kriteerit ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan määrittämiselle.

toksen ja laajemmin kestävyyden 
parissa jo tehdään, Flanagan toteaa.

Deloitten kestävyys- ja vastuulli-
suusvisio katsoo vahvasti tulevaan. 
Flanagan tahtoo muistuttaa myös 
pienempiä – vielä taksonomiavel-
voitteen ulkopuolella olevia – yri-
tyksiä seuraamaan lainsäädäntöä.

– Raportointivelvollisuus laaje-
nee tulevaisuudessa. Nyt pitää ym-
märtää, että ympäristöasioissa ”bu-
siness as usual” ei enää riitä. Pan-
kit voivat tulevaisuudessa kysyä 
lainanhakijoilta vihreän siirtymän 
suunnitelmia, ja ennakoiminen aut-
taa siirtymän haltuunotossa. 

Sääntelyn soveltaminen 
on alkanut vaihtelevasti 
Deloittella on seurattu aitiopaikalta 
suurten yritysten ensimmäisen ra-
portointivuoden sujumista. Tähän 
mennessä on huomattu, että usean 
yrityksen raportista löytyy vielä ke-
hittämiskohteita ja korjattavaa. 

– Osalle yrityksistä taksonomia-
raportointi on helpompaa, kun taas 
osa joutuu näkemään paljonkin vai-
vaa. Vuosi on odotetusti mennyt tu-
tustumisen ja opettelun merkeissä.

Taksonomian ilmastokriteerit 
kattavat EU-komission arvioiden 
mukaan noin 40 prosenttia talou-
dellisesta toiminnasta EU-alueella. 
Tällä hetkellä osa yrityksistä löytää 
helpommin toimintansa taksono-
mian kriteereistä, kun taas osalle 
sopivia kriteereitä ei vielä ole. En-
si vuonna vaatimukset ovat jo huo-

mattavasti täsmällisempiä, kun siir-
rytään yhtenäisempään raportoin-
timalliin. Flanagan kehottaakin yri-
tyksiä ennakoimaan ja miettimään 
sääntelyä pitkäjänteisesti.

– Edelläkävijäyritykset hyödyn-
tävät taksonomiaa liiketoiminnan 
suunnittelussa ja investointien teke-
misessä. On tärkeää nähdä kokonai-

suus ja taksonomian merkitys juuri 
omalle liiketoiminnalle, arvoketjun 
yrityksille, rahoittajille, sijoittajille 
ja muille sidosryhmille.

Tilaa innovaatiolle
Taksonomian merkitys vihreän siir-
tymän välineenä on pitkälti kiinni 
siitä, miten sitä aletaan soveltaa. Ra-
portoinnin vakinaistuessa vaikutta-
vuus lisääntyy, ja myös uusille in-
novaatioille syntyy enemmän tilaa.

– Kriteerit eivät suomalaisesta nä-
kökulmasta katsottuna ole mahdot-
toman vaativia, joten nyt on loista-
va aika ajatella rohkeasti. Energia- 
ja materiaalitehokas rakentaminen, 
nollapäästöliikenne, raskaspääs-
töisten tuotantotoimien päästöjen 
vähentäminen ja uusiutuva ener-
gia – näillä alueilla näemme toivot-
tavasti innovaatioita lähivuosina.

Tosiasia kuitenkin on, että sään-
tely on yksityiskohtaista ja paikoin 
vaikeaselkoista. Yrityksille ei aina 
ole selvää, mitä dataa ja millaista 
dokumentointia tarvitaan. Vihreän 
siirtymän hallittuun haltuunottoon 
ja kilpailuedun luomiseen on on-
neksi saatavilla asiantuntija-apua. 

Vihreä siirtymä on yrityksille 
tilaisuus luoda kilpailuetua

teksti deloitte   
kuva shutterstock ja 
deloitte

Deloitten vastuullisen liiketoiminnan partneri Anne-Maria Flanagan 
kannustaa yrityksiä panostamaan vihreän siirtymän suunnitteluun.
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W orld BioEconomy Forumin 
perustaja Jukka Kantola 
kuvailee Forumia alustak-
si, joka kokoaa yhteen bio-

talouden parissa toimivat sidosryhmät ja 
aiheesta kiinnostuneet henkilöt. Kantolan 
mukaan toiminnan keskeisinä tavoitteina 
on edistää biotaloutta ja hillitä ilmaston-
muutosta. 

Kantola painottaa Forumin toiminnan 
laaja-alaisuutta. Toimintaan ovat tervetul-
leita kaikki organisaatiot ja henkilöt, jotka 
osallistuvat tavalla tai toisella biologisten 
resurssien vastuulliseen ja kestävään hyö-
dyntämiseen. Tämä koskee myös aihepii-
ristä kiinnostuneita kuluttajia.

– Haluamme tarjota alustan, jonka kaut-
ta biotalouden eri sidosryhmät voivat ver-
kostoitua, vaihtaa ajatuksia, oppia toisiltaan 
ja siten edistää alan kehittymistä. Samalla 
pyrimme aktiivisesti myös lisäämään tie-
toisuutta biotalouden mahdollisuuksista ja 
moninaisuudesta – ei ole olemassa vain yh-
tä biotaloutta vaan biotalouksia, jotka pe-
rustuvat eri alueiden omiin vahvuuksiin, 
Kantola kertoo.

Pääteemana biotalouden rooli 
ilmastonmuutoksen hillinnässä
Vuonna 2018 perustetun Forumin pääta-
pahtuma on hybridimuodossa toteutet-
tava ja vuosittain järjestettävä World Bio- 
Economy Forum -konferenssi. Viime vuon-
na tapahtuma pidettiin Brasiliassa ja tänä 
syksynä tapahtumapaikkana on ruskan vä-
reissä hehkuva Ruka. 

– Tarkastelemme biotalouden tilaa neli-
pilarimallilla, joka huomioi alan kaikkien si-
dosryhmien näkökulmat. Mallin osia ovat 
biotaloudet ohjausmekanismit, yritysjoh-
tajat ja finanssimaailma, biotuotteet sekä 
biotalouden tulevaisuus. SWOT-analyysin 
tavoin nelipilarimalli mahdollistaa alan toi-

mintaympäristön laaja-alaisen arvioinnin. 
Konferenssimme ohjelma ja vuosittain lan-
seerattava julkilausumamme linkittyvät tä-
hän malliin. Vakioteemoihimme kuuluvat 
esimerkiksi kestävän kehityksen rahoitus ja 
biotalousstrategiat, Kantola kertoo.

Tänä vuonna konferenssin keskeisenä tee-
mana on ilmastonmuutos sekä biotalouden 
ja -tuotteiden rooli ilmastonmuutoksen hil-
litsemisessä. Kantolan mielestä biotalouden 
mahdollisuuksia ei ole tällä hetkellä huomi-
oitu ilmastonmuutosta koskevassa keskus-
telussa riittävästi. Forum haluaisi herättää 
aiheesta keskustelua.

– Biotaloutta ja -tuotteita ei ole huomioi-
tu regulatiivisen eikä vapaaehtoisen ilmas-
tonmuutoksen hillinnän keinovalikoimassa. 
Mielestämme biotalous ja biotuotteet tarjo-
avat lisätyökaluja ilmastomuutoksen hallin-
taan jo olemassa olevien rinnalle.

Sovellus tuo biotalousuutiset 
suoraan puhelimeen
Konferenssin lisäksi forum järjestää verkos-
sa tapahtuvia Roundtable -keskusteluja ja 
Insider Insights -tilaisuuksia, joissa osallis-
tujat voivat käydä keskusteluja tärkeänä pi-
tämistään teemoista. Keskustelut käydään 
Chatman House -periaatteiden mukaises-
ti, ja tapaamisissa korostuu luottamuksel-
linen ilmapiiri.

– Useimmat forumin varsinaiset jäsenet 
edustavat biotalouden globaalia kärkeä, 
mutta toimintaamme ovat tervetulleita kaik-
ki aihepiiristä kiinnostuneet. Forumin You-
Tube-kanavalta löytyy nauhoituksia aiem-
mista tapahtumista ja ajankohtaisia haastat-
teluja. Alan uutisointia voi seurata omalta 
uutiskanavaltamme. Sen voi ottaa käyttöön 
lataamalla älylaitteeseen Bioeconomy News 
App -mobiilisovelluksen, Kantola kertoo.

Biotalouden  
globaali yhteisö 
kokoontuu Rukalla

World BioEconomy Forumin konferenssi järjestettiin viime vuonna Brasiliassa, missä 
Forumin julkilausuman esittivät Carimbon tahdissa Fafá de Belém ja Dona Onete.

WCBEF.COM/

World BioEconomy Forum kokoaa maailmanlaajuisesti yhteen 
biotalouden sidosryhmät. Tänä vuonna forumin päätapahtuma 
järjestetään Rukan syksyisessä väriloistossa.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva world bioeconomy forum

Bentleyn lataushybridimallit Flying Spur sekä Bentayga Hybrid ovat upouusia esimerkkejä 
tulevaisuuden kestävämmistä luksusautoista. 

Perinteikäs luksusautovalmistaja tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 
2030 mennessä. Pian myös Suomessa esiteltävät uudet hybridi-
mallit viitoittavat tietä kohti täyssähköistä tulevaisuutta. 

Kestävä ajo saa  
sisältää luksusta

B entley on saavuttanut luksus-
luokassa johtavan hybridimer-
kin aseman lippulaivanaan me-
nestyksekäs Bentayga Hybrid 

-malli. Malliston sähköistyminen jatkuu 
tänä vuonna lanseerattavien Flying Spur 
-lataushybridin sekä viiden Bentayga-la-
taushybridin mallivariaation myötä. Uudet 
hybridimallit ovat odotettu lisä valikoimaan 
myös Suomessa.

– Meillä kotimaan markkinoilla hybridi-
mallien kysyntä muodostaa enemmistön 
Bentleyn mallistossa. Odotamme siis erit-
täin suurella mielenkiinnolla Bentleyn säh-
köistyvää tulevaisuutta, kertoo Bentley Suo-
men johtaja Jyri Brunou.

Täyssähkömalleja odotetaan markkinoil-
le vuodesta 2025 alkaen. Tavoitteena on vii-
den vuoden aikana julkaista joka vuosi yksi 
uusi, täysin sähköinen Bentley-malli. Miljar-
di-investoinnit uudistavat koko Bentleyn 
tuotevalikoiman ja siivittävät englantilai-
sen luksusautovalmistajan alan johtajaksi 
kestävässä kehityksessä.

Ympäristötekijät osaksi ylellisyyttä
Bentleyn ajoneuvot rakennetaan käsityö-
nä Englannin Crewessa. Asiakkaat ovat tot-
tuneet ylellisyyteen pienimmissäkin yksi-
tyiskohdissa: jokainen ajoneuvo on tinki-
mättömän käsityön, laadukkaiden materi-
aalien ja viimeisimmän teknologian sinfo-
niaa aina korirakenteista verhoilun saumoi-
hin saakka. Pian Bentley tarjoaa ympäristö-
tietoisille asiakkailleen uuden ylellisyyden 
ulottuvuuden.

Kunnianhimoinen kehitysohjelma ra-
kentaa perinteikkäästä tuotantolaitokses-
ta maailman johtavan digitaalisen ja korkea-
laatuisen teknologian unelmatehtaan. Tuo-
tanto on vuodesta 2019 lähtien ollut hiili-
neutraalia, mutta nyt tähtäimessä on täysin 
alusta loppuun saakka ympäristöneutraali 
toiminta vuoteen 2030 mennessä. Tuotanto-
laitoksella panostetaan paikalliseen uusiu-
tuvaan energiaan, kestävien biopolttoainei-

den käyttöön, veden kulutuksen minimoin-
tiin sekä jätteen uusiokäyttöön.

– Koko ketju alihankkijoista meihin jäl-
leenmyyjiin on huomioitu kehityssuun-
nitelmissa. Maailma muuttuu ja Bentley 
haluaa toimia etujoukoissa ympäristövai-
kutusten minimoinnissa. Me vahvistam-
me rooliamme myös paikallisesti kestävän 
luksustason liikkumisen kärkiyrityksenä, 
Brunou jatkaa. 

Tärkeänä osana tavoitteiden saavutta-
mista on Bentleyn uusi uraauurtava testaus- 
laitos Crewessa. Se mahdollistaa viimei-
simpien WLTP-testimenetelmien mukaiset 
päästöjen, polttoainetalouden ja sähköisen 
toimintamatkan mittaukset nopeasti tuo-
tantolaitoksen yhteydessä. Oma testauslai-
tos antaa parhaat edellytykset kehittää alan 
johtavaa Crewen tuotantolaitosta asiakkai-
den kasvavassa kysynnässä ja sähköistyvän 
tulevaisuuden tarpeissa. 

teksti ja kuva bentley suomi

n Ylellisistä ja huippuvarustelluista 
autoistaan tunnetulla merkillä on 
kokemusta tyylikkäästä liikkumi-
sesta jo yli 100 vuoden ajalta.

n Komea historia saa kestävää  
jatkoa, sillä Bentleyn tavoitteena 
on olla eettinen roolimalli luksus-
merkkien saralla.

n Isoja askelia on jo otettu: Crewen 
tehdas on päästöneutraali ja käyt-
tää ainoastaan vihreää energiaa.

Automerkki, joka 
henkii eleganssia 
ja ylellisyyttä

Regeneroitu voiteluöljy  
tarjoaa helpon tavan 
osallistua ympäristö- 
talkoisiin, sillä mistään  
ei tarvitse luopua eikä  
mitään tarvitse lisätä  
– ei edes rahankäyttöä. 

M oni haluaisi elää eko-
logisemmin, koska 
ilmastonmuutos on 
aito uhka. Monella 

isona esteenä on kuitenkin talou-
delliset realiteetit.

Tikunnokkaan on nostettu muun 
muassa autoilijat, vaikka autoilu on 
monelle suomalaiselle välttämätön-
tä. Suomessa voi toki anoa sähkö-
auton hankintatukea, mutta autoi-
lun sähköistämiseenkin liittyy on-
gelmia. Ensinnäkin, sähköautojen 
valmistuksesta ja huolloista syntyy 
merkittäviä päästöjä. Toiseksi, har-

STR Tecoilin tuotantopäällikkö Jussi Vakkuri ja myyntipäällikkö Kari Suomela kertovat, että käytettyä voiteluöljyä voi kierrättää takaisin perusöljyksi lukemattomia kertoja. 

valla suomalaisella on varaa vaih-
taa sähköautoihin edes tuen avulla. 

Tästä syystä kuluttajat ja yrityk-
set ovat kääntäneet katseitaan myös 
vaihtoehtoisiin keinoihin. Keinoi-
hin, joilla voidaan vaikuttaa ilmas-
toon pienillä muutoksilla. 

Yksi tällaisista keinoista on muun 
muassa regeneroidut eli kierräte-
tyt voiteluöljyt, joiden kysyntä on 
isompaa kuin koskaan aiemmin. 
Suomessa kierrätettyä voiteluöljyä 
valmistaa haminalainen STR Te-
coil Oy, jossa on nähty kiinnostuk-
sen kasvu omin silmin. 

– Viime vuonna keräsimme Suo-
mesta käytettyä öljyä peräti 20 000 
tonnia eli 20 000 000 kilogrammaa. 
Viimeksi näin paljon on kerätty 
vuonna 1996. Kaiken kaikkiaan lai-
toksella regeneroidaan noin 60 000 
tonnia käytettyjä voiteluöljyjä vuo-
sittain, kertoo Tecoilin myyntipääl-
likkö Kari Suomela. 

Syykin on selvä: ihmiset ovat tie-
toisempia ympäristöhaitoista, ja 
käytetyn voiteluöljyn, joka on vaa-
ralliseksi luokiteltua jätettä, kierrät-
täminen on helppo ja vaikuttava ta-
pa olla osa muutosta. Lisäksi rege-

neroituja voiteluöljyä voi käyttää 
kaikissa polttomoottorilaitteissa. 

– Regeneroinnissa syntyy yli 10 
kertaa vähemmän hiilidioksidipääs-
töjä verrattuna saman jäteöljymää-
rän polttoon, ja jokaista tonnia koh-
den säästetään 3,3 tonnia kasvihuo-
nekaasuja, Suomela avaa. 

Tecoilin tuotannossa käytetys-
tä voiteluöljystä noin 75 prosenttia 
muutetaan käyttökelpoiseksi perus- 
öljyksi. 

– Neitseellisestä raakaöljystä saa-
daan öljynjalostuksessa vain noin 
yhdestä kahteen prosenttia perusöl-
jyä, kertoo Tecoilin tuotantopäällik-
kö Jussi Vakkuri. 

Tecoilin tuotantoprosessissa ai-
noa hukkaelementti on vesi, joka 
esipuhdistetaan ja sen jälkeen joh-
detaan kunnalliseen jäteveden kä-
sittelyyn. Regeneroinnin tuloksena 
syntyy myös sivutuotteita, kaasu-
öljyjä ja bitumia, josta jälkimmäis-
tä käytetään muun muassa katto-
huopateollisuudessa. 

Öljyn laatu korkeaa luokkaa 
Regeneroidun voiteluöljyn käyt-
töä puoltaa myös se, ettei sen laa-

tu poikkea neitseellisestä öljystä 
valmistetusta perusöljystä – aina-
kaan Tecoililla, joka käyttää peru-
söljyn laadun optimointiin vetykä-
sittelyä. Euroopassa on ainoastaan 
yksi vastaavaa laatua valmistava re-
generointijalostamo.

– Prosessin alkuosassa tislaus- 
ja haihduttamisprosessien tulok-
sena syntyy perusöljytislettä, jo-
ka jatkojalostetaan prosessin ta-
kaosassa oman laitoksemme tuot-
taman vihreän vedyn avulla. Vety-
käsittely mahdollistaa erittäin kor-
kealuokkaisen perusöljyn tuottami-
sen. Esimerkiksi perusöljymme rik-
kipitoisuus on vain 0,005 prosent-
tia, Vakkuri jatkaa. 

Vakkuri myös mainitsee, että Te-
coilin perusöljy menee API-luoki-
tuksessa Group II+ -luokkaan, mikä 
kertoo tuotteen hyvästä laadusta. 
Myöskään regeneroidun perusöljyn 
hinta ei eroa muista perusöljyistä.

Vaivatonta palvelua 
Tecoilin toimintaketjussa tärkeää 
roolia näyttelevät auto- ja kone-
huollot sekä vastaavat toimipisteet, 
jotka keräävät käytettyä öljyä tal-

teen. Tecoil noutaa öljynvaihdon 
yhteydessä kerätyn öljyn säiliöau-
tollaan, kuljettaa sen tehtaalleen, 
regeneroi ja toimittaa sen voiteluai-
nevalmistajalle, josta öljy palautuu 
lopulta kaupan hyllylle. Tästä öljyn 
kierto alkaa uudelleen. 

Keräilystä on tehty huoltopisteil-
le täysin vaivatonta, ja öljystä myös 
pääsee ilmaiseksi eroon. 

– Noudamme kaikki yli 800 lit-
ran erät maksutta pois huolloista ja 
jätämme aina yrityksille siirtoasia-
kirjan, jossa takaamme, että nou-
dettu öljy menee luvalliseen käsit-
telyyn. Eli toisin sanoen otamme 
kaikesta vastuun ja lupaamme, et-
tei öljy katoa savuna ilmaan, Suo-
mela painottaa. 

Tecoil hoitaa myös kaikki lain 
vaatimat paperityöt, joten huol-
toliikkeille koko prosessi on täysin 
vaivaton. 

– Kaikki vaarallisen jätteen nou-
dot täytyy raportoida Ympäristömi-
nisteriön tietokantaan, ja me hoi-
damme sen asiakkaan puolesta. 
Hoidamme koko viranomaispuo-
len siirtoasiakirjojen arkistoinnis-
ta lähtien, Suomela päättää. 

Regenerointi antaa vanhalle 
voiteluöljylle uuden elämän

teksti toni rajamäki 
kuva katia himanen
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Koulutusta ruokaturvan ja 
ympäristön puolesta 

Viljelijöilla on valtaa tuottaa ruokamme ja vaikuttaa ympäristön tilaan, koska maataloudessa tehtävillä 
valinnoilla on suuri vaikutus muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään ja Itämeren rehevöitymisen  

ehkäisyyn. Koko ruokajärjestelmän on kuitenkin seistävä tukena, jotta viljelijät voivat aidosti  
tehdä valintoja ja työnsä mahdollisimman hyvin.

teksti bsag   kuva sanna söderlund

M aataan hoitavalla 
viljelijällä on valtaa 
tehdä valintoja, jot-
ka vaikuttavat sii-

hen mitä syömme, riittääkö ruoka 
tulevaisuudessa ja millainen vaiku-
tus viljelyllä on ympäristöön. 

Mahdollisuus aitoihin valintoi-
hin on kuitenkin riippuvaista ko-
ko ruokajärjestelmän toiminnas-
ta; mitä elintarviketeollisuus vaa-
tii ja mistä se maksaa, kuinka kaup-
pa hinnoittelee ja valitsee tuotteet 
ja mitä me kuluttajat ostamme. Yh-
teiskunta ohjaa viljelijän valintoja 
säädöksillä ja taloudellisilla tuilla. 

Nyt kun huoltovarmuus ja ruoan 
riittäminen on noussut keskuste-
luun, myös ruokajärjestelmämme 
heikkoudet tulevat paremmin esiin: 
viljelijöiden jaksaminen, osaami-
nen ja taloudellinen tilanne, maa-
talouden riippuvuus ulkomaisista 
tuotantopanoksista, eläin- ja kas-
vitilojen eriytyminen ja riittämä-
tön ravinteiden kierrätys. Samat 
esteet ovat myös maatalouden il-
masto-, biodiversiteetti- ja Itämeri- 
toimien tiellä. 

Itämeren tila vei katseen
kohti maaperää
Ruokajärjestelmän uudistaminen 
on yksi Itämeri-säätiö Baltic Sea Ac-
tion Groupin päätavoitteista, koska 
maataloudessa on merkittävä po-
tentiaali hillitä Itämeren rehevöi-
tymistä, luontokatoa ja ilmaston-
muutosta.

Maaperän käsittelyyn ja kun-
toon kiteytyy, saako kasvi ravinteen 
käyttöönsä vai päätyykö ravinteita 
vesistöihin, sitoutuuko hiiltä ilma-
kehästä takaisin maan varastoon ja 
jaksaako maa kasvattaa hyvän sa-
don huonoissakin sääolosuhteissa. 

Yhtä tärkeää on saada lannan ja 
sivuvirtojen ravinteet hallittuun 
kiertoon, jolloin niitä ei hukata ve-
sistöjä rehevöittämään. 

Maaperän kasvukuntoa ja vai-
kutuksia ympäristöön paranne-
taan tilannetajuisella uudistaval-
la viljelyllä. Viljelijää motivoivat 
satovarmuudesta ja ostopanosten 
vähentymisestä saatavat taloudel-
liset hyödyt. 

– Tuomme koulutusta ja tutki-
mustietoa suomalaisten viljelijöi-
den saataville muun muassa Carbon 
Action klubin ja yritysten sopimus-
viljelijöilleen tarjoamien koulutus-
ten kautta, kertoo BSAG:n yritysyh-
teistyöpäällikkö Irina Niinivaara. 

Niinivaara jatkaa, että viljelijät 
oppivat toisiltaan, saavat uutta tut-
kimustietoa suoraan tutkijoilta ja 
kaikkien osaaminen kehittyy. 

Yritykset mukana talkoissa
Ruokajärjestelmän murros on jo 
käynnissä, ja useat yritykset teke-
vät yhteistyötä BSAG:n ja muiden 

järjestöjen kanssa ja etsivät paik-
kaansa muutoksessa.

– Elintarvikeyritykset eivät voi 
toimia, jos ne eivät jatkossakin saa 
raaka-aineita. Ilmastonmuutos ja 
sen tuomat äärisäät näkyvät jo maa-
taloudessa ja sitä kautta elintarvi-
keteollisuudessa, Niinivaara sanoo.

Uudistavan viljelyn potentiaalin 

lunastaminen on yrityksille keskeis-
tä, koska se edistää maanviljelyn so-
peutumista muuttuvaan ilmastoon 
ja hillitsee ilmastonmuutosta.

– Hiiltä sitova uudistava viljely 
on monelle yritykselle tärkeä kei-
no oman tuotantoketjun hiilineut-
raaliustavoitteeseen pääsemisessä.

Suomessa useat yritykset ovat 

heränneet mahdollisuuteen. Yhte-
nä esimerkkinä on BSAG:n laajalla 
yhteistyöllä toteuttama Uudistavan 
viljelyn e-opisto, maksuton ja avoin 
verkkokurssi, joka auttaa tutkittuun 
tietoon perustuen tuottajia uudista-
vaan viljelyyn siirtymisessä. 

– Uudistava viljely on kokonais-
valtaista tilanpitoa, jossa paikalli-
set olosuhteet huomoidaan. Vilje-
lijän osaaminen on keskiössä, kos-
ka vuodet eroavat toisistaan, Niini-
vaara avaa.

Tietyt periaatteet kuitenkin oh-
jaavat valintoja. Esimerkiksi mah-
dollisimman jatkuva vihreä ja yh-
teyttävä kasvipeite, monipuolinen 
viljelykierto ja maanmuokkauksen 
ja kemikaalien käytön minimointi 
kuuluvat uudistavan viljelyn työ-
kaluihin. Näihin pureudutaan vilje-
lijäkoulutuksissa ja Uudistavan vil-
jelyn e-opistossa.

– Uudistava viljely ei vaadi suu-
ria investointeja, mutta jos viljeli-
jän kaikki energia menee nykytilan-
teessa selviämiseen, on kehittämi-
nenkin vaikeaa. Siksi yritysten ja 
yhteiskunnan on syytä helpottaa, 
eikä hankaloittaa viljelijän elintär-
keää työtä, Niinivaara kertoo.

Hän lisää myös, että maatalout-
ta tuetaan rahallisesti ja ohjaillaan 
EU:ssa ja Suomen tasolla merkittä-
västi. Kansallisella maatalouspoli-
tiikalla on kaikki mahdollisuudet 
vaikuttaa huoltovarmuuteen ja ym-
päristön tilaan. 

Uudistavalla viljelyllä parannetaan maaperän kasvukuntoa ja lisätään ympäristöhyötyjä.

Miksi viljellä 
uudistavasti?
n Uudistava viljely paran-
taa maaperän kasvukuntoa, 
peltojen satovarmuutta  
ja satotasoja erityisesti  
vaikeissa olosuhteissa.

n  Se tuo ilmasto- ja ympä-
ristöhyötyä lisäämällä maa-
perän hiilensidontakykyä  
ja parantamalla luonnon  
monimuotoisuutta.

n Huolehtimalla maaperän 
hyvinvoinnista, varmiste-
taan sen säilyminen tuot-
tavana myös seuraaville 
sukupolville. 


