
Energiatehokkuus
Julkisivun lisäeristäminen on  

investointi niin rakennuksen kuin 
yhteiskunnan tulevaisuuteen. s. 7

Puurakentaminen
Yksi puurakentamisen tärkeimmistä 
kulmakivistä on luonnonmateriaalin  

kunnioittaminen. s. 5

Toimintavarmuus
Arktisen ympäristön toimintavarmuus 

on turvattava mahdollisimman  
pienin ympäristövaikutuksin. s. 3

Sinilevä. Valtameren ravinteista aurinkosuojaksi. s. 8
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Ympäristö

ARKEA
Kestävää

Lopulta resepti paitsi onnellisempaan 
myös kestävämpään elämään on  

yksinkertainen: keskity vain olennaiseen. 
Puheenvuorossa Nønne Prisle. s.2
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YMPÄRISTÖMME ON PERUSTA kaikelle elämälle. Se on asuinympäristömme  
ja ravintolähteemme. Samaan aikaan se on myös säilöntäpaikka kaikelle  
jätteellemme. Vanha englanninkielinen sanonta kuuluu ”Don’t sh*t  
where you eat!”, mutta globaalilla tasolla tarkasteltuna elämme täysin  
sanonnan vastaisesti. 

MODERNIN ELÄMÄN  alati kiihtyvän tahdin levittäytyessä 
maailman joka kolkkaan tarvitsemme terveen ympäristön 
tuomaa hyvinvointia enemmän kuin koskaan. Viime aikoi-
na olemme saaneet muistutuksen siitä, että jotkut alueet 
ympäristössämme on jätettävä rauhaan ja annettava luon-
non uusiutua rauhassa. Meillä on kaikki syyt pienentää 
ympäristölle asettamaamme taakkaa niin pian ja niin pal-
jon kuin mahdollista. Yksilöiden, viranomaisten ja yritys-
ten tavoitteiden on oltava linjassa, sillä yhteistyössä on 
voimaa. Jos me äänestäjinä ja kuluttajina vaadimme, on 
hallituksen luotava tarvittavat aloitteet ja yritysten tar-
jottava kestäviä tuotteita sekä palveluita. Päättäjät voivat 
vuorostaan ottaa johtoaseman osoittamalla, että visio ja 
ratkaisut ovat olemassa.

YMPÄRI MAAILMAA NUORET  yhdistävät voimansa turva-
takseen kestävän ympäristön ja tulevaisuuden meille kaikille. 
Mutta emme voi jättää kaikkea uusien sukupolvien niskaan. Sii-
hen mennessä, kun he pääsevät päättäviin asemiin, ovat toimin-
tamahdollisuutemme vähentyneet jo huomattavasti. Aika toimin-
nalle on nyt. Uskon, että ensimmäinen askel on vähentää kaikkea kulu-
tusta – niin tavaran, ruoan ja energian kuin energiaa vievien palveluiden. 
Kuluttamisen vähentämisellä on monia rinnakkaisvaikutuksia. Säästän pal-

jon aikaa, kun en ostele tai lajittele ja raivaa ylimääräistä tavaraa. Koronapan-
demia osoitti, miten paljon aikaa säästän kun en matkusta työpaikalle tai 

ulkomaille. Aika on yksi modernin maailman niukkenevista varoista 
ja uskon, että moni meistä olisi kiitollinen saadessaan lisää aikaa 

asioille, jotka ovat itselle tärkeimpiä. 

VOIMME VAATIA parempaa laatua ja kestävää tuotantoa osta-
millemme asioille. Kun ostamme paikallisesti tuotettuja tuot-

teita ja palveluita, vastuuvelvollisuus kuluttajan ja tuottajan 
välillä selkeytyy. Suurin osa meistä ei halua myydä huono-
laatuisia tuotteita naapurille, eikä seurata vierestä kun oma 
naapuri riskeeraa oman terveytensä ja saastuttaa koko naa-
puruston valmistaessaan tuotteita meille ostettavaksi. Pu-
humattakaan paikallisesti ostamisen ympäristövaikutuk-
sista maailmanlaajuisen laivarahtaamisen vähentyessä.

SUOMESSA OLEMME yleisesti etuoikeutettuja. Jos maa-
pallon resurssit olisivat jaettu tasavertaisesti, kulutuksem-

me olisi tällä hetkellä nelinkertainen kestävään määrään 
nähden. Veikkaan, että monilla meistä on enemmän kuin 

tarvitsemme. Osa ihmisistä, joilla on mahdollisuus ostaa ihan 
mitä haluavat, ovat valinneet kuluttaa vain tarvitsemansa ja 

löytävät itsensä maailmanlaajuisesti kestävältä tasolta. Uskon, 
että tämä on avain yksittäisten kansalaisten kestävän elämisen 

haasteen ratkaisemiseen – keskittyä vain tarvitsemaansa ja jättää 
kaikki muu. Näin olemme onnellisempia ja myös tulevaisuus kiittää.

Kestävä arki keskittyy olennaiseen

Nønne Prisle  | Professor and director, Center for Atmospheric Research, Oulun yliopisto

P U H E E N V U O R O 

L apin ankarissa olosuh-
teissa sähköverkko tai 
vesijohdot on pystyt-
tävä kunnostamaan jo-
pa yli 50 asteen pakka-

sessakin, ja viemärit on saatava auki 
kaikissa olosuhteissa, olivat ne sit-
ten jäässä tai muusta syystä tukossa.

Pohjois-Lapin alueella toimiva 
Inergia Oy on energiakonserni, jo-
ka pitää huolta alueen sähköverkos-
ta, tuottaa kaukolämpöä ja vastaa 
Suomen pohjoisimpien alueiden 
vesihuollosta. 

Inergia Oy:n tytäryhtiö Tunturi-
verkko Oy huolehtii sähköverkko- 
ja sähköliittymäpalveluista Inarin 
ja Utsjoen alueella sekä Sodanky-
län pohjoisosassa. 

Inarin Lapin Vesi Oy on myös 
Inergian tytäryhtiö, jonka toimen-
kuvaan kuuluu puolestaan toimin-
ta-alueellaan talousveden tuotta-
minen ja jakelu sekä jätevesien joh-
taminen ja käsittely.

– Meidän tehtävämme on pitää 
tasapuolisesti huoli kaikista asiak-
kaistamme. Huolehdimme asiak-
kaistamme kuuntelemalla, neuvo-

Tavoitteena Lapin paras  
asiakaskokemus 

malla ja opastamalla, kertoo Inergia 
Oy:n toimitusjohtajana työskente-
levä Tommi Koskinen.

Kestävää ja läpinäkyvää
Keskitetyn vesihuollon avulla ym-
päristön kuormitus saadaan mah-
dollisimman pieneksi ja uusiutuvi-
lla tuotetun kaukolämmön ansios-
ta energiaa jaetaan kestävästi har-
vempaan asutulle alueelle.

– Tunturiverkko Oy oli ensim-
mäinen verkkoyhtiö Suomessa, 
joka siirtyi kokonaan uusiutuval-
la energialla tuotettuun sähköön. 
Lähitulevaisuuden tavoitteenam-
me on täysin hiilineutraali toiminta, 
joka palvelee sekä vakituisia asuk-
kaita että alueen tarjonnasta naut-
tivia matkailijoita. Kaikessa toimin-
nassa erityisen tärkeää on alueel-
listen perinteiden ja ihmisten kun-
nioittaminen sekä tietysti Lapin ai-
nutlaatuisen luonnon vaaliminen, 
Koskinen summaa.

Alueella on hyvin vähän maata-
loutta ja raskasta teollisuutta. Mat-
kailun voi sanoa olevan alueen tär-
kein ”teollisuuden haara” ja veto-

naula, joka on pyrittävä toteutta-
maan mahdollisimman kestävästi 
ja luontoa häiritsemättä.

– Jokainen asiakkaamme on sa-
malla viivalla. Se tarkoittaa, että toi-
mintamme on oltava läpinäkyvää 
ja kaikille avointa. Haluamme olla 
edistämässä säästäväistä ja ympä-
ristöystävällistä energian sekä ve-
den käyttöä oli kyseessä sitten pai-
kallinen asukas tai matkailija, sanoo 
Inarin Lapin Vesi Oy:n toimitusjoh-
taja Paulus Lepistö.

Resurssit tehokäyttöön
Laadukas vesi tarkoittaa esimerkik-
si sitä, että veden jakelussa käyte-
tään pohjavettä ja jäteveden puh-
distuksessa varmistetaan, että ym-
päristöluvan mukaiset vaatimukset 
täytetään. Myös vesihuollon osalta 
tavoitteena on hiilijalanjäljen jatku-
va pienentäminen.

– Tälle alueelle on ominaista, et-
tä laajalla alueella asuu melko vä-
hän ihmisiä, joten rajalliset resurs-
sit on pystyttävä käyttämään mah-
dollisimman tehokkaasti. Kun jo-
tain tehdään, niin se toteutetaan 

Pohjois-Lapin ainutlaatuisessa, arktisessa ympäristössä toimintavarmuus on kriittinen tekijä. Sähkön, veden ja lämmön  
saanti on tärkeää turvata siten, että toiminnan seurauksena syntyvät ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet 

teksti pekka säilä  kuva juha kauppinen

aina laadukkaasti sekä kestävästi, 
Lepistö kiteyttää.

Myös digitaalisuuden kehittymi-
sen myötä voidaan toteuttaa erilai-
sia rutiinitoimenpiteitä sekä reagoi-
da nopeasti erilaisiin vikatilantei-
siin, kuten esimerkiksi kiinteistöis-

sä tapahtuviin vuototilanteisiin. 
– On myös tärkeää, että asiakkaat 

voivat helposti seurata energian se-
kä veden kulutustaan. Samalla digi-
talisaation tuomat mahdollisuudet 
ohjaavat ihmisiä kestävämpään re-
surssien käyttöön, Lepistö toteaa.

Inergia Oy:n lähitulevaisuuden tavoitteena on täysin hiilineutraali toiminta, joka palvelee sekä Pohjois-Lapin vakituisia asukkaita että alueen tarjonnasta nauttivia matkailijoita.

Ympäristön ehdoilla
n Merkittävimpiä suoria 
CO2e-päästölähteitä ovat 
jätevesilietteen kompos-
tointi sekä ajoneuvot.

n  Haasteina niukat resurssit, 
herkkä ympäristö, arktinen 
ilmasto ja pitkät etäisyydet 
laajalla alueella.

n  Inergia on myös mukana 
naapurikuntien kiertotalous- 
ja yhteistyöhankkeissa.

n Inergian tehtävä on turvata 
lämmön, veden ja sähkön 
saanti Pohjois-Lapissa.

n  Konsernin sähkönkulutus 
ja -tuotanto toteutetaan 
kokonaan uusiutuvilla 
energialähteillä.

n Vuonna 2021 jopa 99,3 
prosenttia Inergian kauko-
lämmöstä tuotettiin uusiu-
tuvilla energialähteillä.

Endominesin Kari Vyhtinen näkee tärkeänä paikallisen lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisen.

Vastuullinen  
yritys huolehtii 
myös yhteisöstä

Y mpäristö- ja yhteiskunta-
vastuu sekä hyvä johtami-
nen ovat olennainen osa jo-

kaisen yrityksen arkea. Edellä lue-
tellut ESG-kriteerit ovat päivittäin 
myös kaivosyhtiö Endominesin toi-
mitusjohtaja Kari Vyhtisen työpöy-
dällä, onhan kaivosala etenkin ym-
päristövaikutustensa osalta tauko-
matta luupin alla.

Vyhtisen mukaan paljon rummu-
tetussa yritysvastuussa on loppu-
peleissä pitkälti kyse maalaisjärjes-
tä. Keskeisenä ideana on huolehtia 
ihmisistä ja ympäristöstä niin, et-
tä takaamme hyvät elinolosuhteet 
myös seuraaville sukupolville.

Vastuullisuustavoitteisiin ei kui-
tenkaan päästä vain säästöillä, toi-
minnan tehostamisilla ja laskennal-
lista menestystä tuijottamalla. Vyh-
tisen mukaan on mietittävä myös 
kerrannaisvaikutuksia.

– Vastuullisuusohjelmat ovat 
usein hyvin monimutkaisia. Vas-
tuullisuudessa tulisi keskittyä pui-
den istuttamisen tai erilaisten kom-
pensaatiolaskelmien lisäksi konk-
reettisiin tekoihin lähialueella, jot-
ka hyödyttävät paitsi yritystä myös 
ympäröivää yhteisöä.

Panostusta paikallisuuteen
Endominesilla vastuullisuus tar-
koittaa ympäristöön, hyvään hallin-
toon ja henkilöstöpolitiikkaan liit-
tyvien kriteerien lisäksi aktiivista 
sidosryhmäyhteistyötä paikallisten 
toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Koronapandemian ja Ukrainan 
sodan myötä moni yritys on kääntä-
nyt yhteistyökumppaneita hakies-
saan katseen lähemmäksi kotikon-
tuja. Endominesilla tukeutuminen 
paikalliseen osaamiseen ja palvelui-
hin on ollut alusta lähtien yksi yh-
tiön perusperiaatteista. 

– Miksi tilata varaosa kaukomail-

Kaivosyhtiö Endominesin 
vastuullisuuslinjauksissa 
korostetaan ympäristö-  
ja henkilöstöasioiden  
lisäksi myös ympäröivän  
yhteisön ja kumppani- 
verkoston merkitystä.

“
Loppupeleissä  
kyse on pitkälti  
maalaisjärjestä. 

teksti timo sormunen   
kuva patrik pesonen

ta olemattoman säästön takia, jos 
saman saa myös kotikonnuilta? 
Käyttämällä paikallisia palveluja 
vähennämme kuljettamista ja pak-
kaamista, säästämme ympäristöä ja 
pidämme huolta yrityksistä ja pal-
veluntarjoajista. Pitkässä juoksus-

sa tämä on varmasti kestävämpi ja 
vastuullisempi toimintatapa.

Endomines operoi Pampalon 
kultakaivosta Pohjois-Karjalassa se-
kä Fridayn kaivosta USA:n Idahos-
sa ja tekee aktiivista malminetsin-
tää myös muualla Itä-Suomessa. Se 
tarjoaa yhtiön oman väen lisäksi töi-
tä ja toimeentuloa paikallisille pal-
veluntarjoajille aina maansiirto- ja 
rakennusalan ammattilaisista leipo-
mo- ja kahvilayrittäjiin asti.

– Kun paikalliset palvelut säily-
vät, ei apua tarvitse hakea ulkomail-
ta asti. Paikallisten yritysten ja yrit-

täjien työllistäminen tuottaa hyvää 
myös ympäröivälle yhteisölle.

Vyhtisen mukaan Endomines ha-
luaa olla aktiivisesti mukana myös 
paikallisissa hankkeissa, jotka is-
tuvat sen omiin arvoihin. Etusijal-
la ovat etenkin lasten ja nuorten 
koulutukseen sekä harrastustoi-
mintaan liittyvät yhteistyökohteet.

– Tavallaan tämä on paluuta juu-
rille ja aikaan, kun Suomi alkoi teol-
listua. Silloinkin paikalliset yrityk-
set ja niiden omistajat huolehtivat 
paitsi tuotantolaitoksista myös ko-
ko tehdasyhteisöstä.
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Pitkäjänteisellä työllä 
kohti vihreää siirtymää

Axpo Finlandin Originator Lauri Konsén ja maajohtaja Harri Piipponen tukevat yrityksiä kestävän kehityksen tiellä.

K otimaassaan Sveitsis-
sä Axpo on suurin ve-
sivoiman sekä uusiu-
tuvan energian tuot-
taja. Yrityksen säh-

köntuotanto kattaa kolmanneksen 
Sveitsin kulutuksesta. 

Kantonien omistama Axpo ha-
luaa toiminnallaan tukea siirtymää 
ilmastoystävälliseen sähköntuotan-
toon. Sveitsissä Axpo panostaa eten-
kin aurinkovoimaloiden rakentami-
seen. Vesivoiman lisäksi se tuottaa 
ympäristöystävällistä sähköä bio-

massan ja ydinvoiman avulla. 
Euroopassa painopistealueena 

ovat investoinnit aurinko- ja tuu-
lienergiaan ja niiden käyttöönottoa 
mahdollistaviin teknologioihin. Uu-
sia tuulipuisto- ja aurinkovoimala-
hankkeita on käynnissä Pohjoismai-
den ja Baltian lisäksi muun muas-
sa Espanjassa, Italiassa ja Puolassa.

Axpo on lisäksi yksi Euroopan 
johtavista energiajohdannaiskaup-
paa käyvistä yrityksistä.

Vuodesta 2001 lähtien Axpona 
tunnetun yrityksen juuret ulottuvat 

1900-luvun alussa Koillis-Sveitsis-
sä toimintansa aloittaneeseen voi-
malaitokseen. Axpolla on yli 5 000 
työntekijää yli 30 maassa Euroopas-
sa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 
 
Paikallistuntemus tärkeää
Axpo Nordic perustettiin vuonna 
2003 Pohjoismaiden ja Baltian mai-
den energiamarkkinoita varten. Yri-
tyksen pääkonttori on Oslossa, jos-
sa originaatio-toimintaa johtaa nor-
jalainen Kjetil Holm.

– Haluamme olla lähellä asiakkai-

ta, muutenkin kuin maantieteelli-
sesti. Me haluamme puhua asiak-
kaidemme kieltä, ymmärtää paikal-
lista kulttuuria ja tuntea paikalliset 
markkinat. Panostamme tosissam-
me paikallisuuteen, Holm kertoo.

Suomessa Axpo on ollut läsnä  
vuodesta 2009. Nykyisin yritys hal-
linnoi vuositasolla noin 1,2 terawatti-
tuntia tuulivoimaa, jota tuottaa noin 
30 Suomessa sijaitsevaa tuulipuistoa. 

– Olemme energiayhtiö, joka on 
sitoutunut päästöttömään ja puh-
taaseen energiaan. Ympäristöar-
vot ovat toimintamme keskiössä, ja 
haluamme olla mukana tukemassa 
vihreää siirtymää myös Suomessa, 
kertoo Axpo Finlandin maajohtaja 
Harri Piipponen.

Vihreä siirtymä tarkoittaa siirty-
mistä pois fossiilisten energialähtei-
den luomasta kasvusta kohti vihrei-
siin ratkaisuihin nojaavaa kasvua. 
Euroopassa siirtymää vauhdittavat 
Ukrainan sodan vaikutukset fossii-
listen polttoaineiden tuontiin sekä 
uusi hallitustenvälinen ilmaston-
muutosraportti, IPCC.

– Vaihtoehtoisia energiamuoto-
ja tarvitaan nyt entistä enemmän. 
Energiantuotannossa tarvitaan 
joustavuutta sekä kykyä sopeutua 
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin 
ja lisääntyvään ympäristötietoisuu-
teen. Tuuli- ja aurinkovoiman tuo-
tanto Euroopassa kasvaa nopeam-
min kuin on ajateltu, ja myös säh-
kön varastoinnista tulee entistä tär-
keämpää, Holm toteaa.

Pitkäaikaisia sopimuksia
Suomessa hallitusohjelman tavoit-
teena on, että uusiutuvan energi-
an osuus loppukulutuksesta on vä-
hintään 51 prosenttia vuonna 2030.

– Uusiutuvan energian tuotanto 
on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana noussut eksponentiaalises-
ti. Suunnitteilla ja rakenteilla on tu-
hansien megawattien edestä uutta 
tuulivoimaa, Piipponen sanoo.

Suomessa Axpo ei rakenna eikä 
omista tuulipuistoja, mutta edes-
auttaa niiden rakentamista ostamal-
la pitkäaikaisilla sopimuksilla puis-
tojen tuottaman sähkön ja myymäl-
lä sen eteenpäin markkinoille. 

– Valtion uusia tuulivoimahank-
keita koskevien tukien poistuttua 
voimme solmia pitkäaikaisen säh-
könostosopimuksen eli PPA:n säh-
köntuottajan kanssa, ja siten varmis-
taa tuottajalle vakaan kassavirran, 
jota hankkeiden rahoittajat useim-
miten edellyttävät, Piipponen avaa.

PPA-sopimuksessa sähkön osta-
ja ja sähkön tuottaja sopivat sähkön 
ostamisesta ja toimituksesta kiin-
teään hintaan etukäteen sovitulla, 
esimerkiksi kymmenen vuoden 
pituisella sopimuksella. Sopimus 
suojaa molempia osapuolia säh-
kön markkinahinnan vaihteluilta. 

– PPA-sopimuksella ostettu säh-
kö voidaan myydä eteenpäin esi-
merkiksi teollisuusyritykselle, jo-
ka saa sähkön lisäksi kantaverkko-
yhtiön myöntämät alkuperätakuut, 
jotka varmistavat sähkön alkuperän 
sekä sen, että sähkö on päästötön-
tä ja uusiutuvaa, Piipponen toteaa.

Pitkäaikaiset sopimukset ovat 
Holmin ja Piipposen mukaan keskei-
sessä roolissa Axpo Nordicin toimin-
nassa. Niiden avulla voidaan vahvis-
taa vihreää siirtymää, ja sitä kautta 
taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Sveitsiläinen energia-alan 
konserni Axpo on läsnä
kaikkialla Euroopassa.  
Yhtiön tavoitteena on 
edistää globaalia kestävää 
kehitystä innovatiivisten 
ratkaisujen ja uusiutuvan 
energian avulla. 

teksti marja hakola 
kuva joona raevuori

P uukoti Group Oy on 
teollisen puutalora-
kentamisen ja ekolo-
gisen kaupunkiasumi-
sen edelläkävijä. Puu-

koti haluaa tarjota kohtuuhintaista 
mutta laadukasta asumista kaiken-
laisille perheille yksinasuvista lap-
siperheisiin. Pää-
kaupunkiseudul-
la ja kehyskunnis-
sa toimivan yri-
tyksen päätuot-
teina ovat puura-
kenteiset rivi- ja 
luhtitalot, ja suo-
siotaan kasvatta-
vat myös kerros- 
ja paritalot.

– Meidän mot-
tomme on ”jotta mahdollisimman 
monella olisi varaa asua hyvin”. 
Puu ei ole halvin mahdollinen ra-
kennusmateriaali, mutta pyrimme 
tekemään asiat niin, että mahdol-
lisimman monella olisi varaa asua 
puukodissa, sanoo Puukodin toimi-
tusjohtaja Simo Pitkälä.

Puukodin toiminta aloitettiin  
2000-luvun alussa, eli jo kauan 
ennen nykyisen ilmastotavoittei-
ta tukevan puurakentamistrendin 
alkamista. 

– Puu on perinteinen rakennus-
materiaali, jota Suomen luonto 
meille tuottaa. Nyt se on noussut 
yleisessä keskustelussa siihen ar-
voon, jonka se meidän mielestäm-
me ansaitsee, sanoo kaupallinen 
johtaja Antti Seppinen.

Puurakentamisen suosion kasvu 
merkitsee samalla itse materiaalin 
kallistumista. Pitkälä ja Seppinen 
toteavat, että hyvä puoli puun hin-
nan nousussa on materiaalin arvos-
tuksen lisääntyminen.

– Ei ole varaa hävikkiin – se on  
ekologista sekä myös kustannus-

mielessä järke-
vää, Seppinen va-
laisee. 

– Puu on arvo-
kas materiaali, 
joten hukka täy-
tyy saada lähelle 
nollaa. Kun huk-
kaa ei jää, puu-
ta myös tarvitsee 
kaataa luonnos-
ta mahdollisim-

man vähän. Puuta pitää kunnioit-
taa ja rakastaa, Pitkälä lisää. 

Tehdas minimoi hävikin
Puukodin Järvenpäässä sijaitseval-
la tehtaalla hävikkiä ja rakennus-
jätettä syntyy erittäin vähän. Teh-
dasolosuhteissa tärkeä puun kui-
vaketju pystytään varmistamaan, 
ja moderni tuotannonohjausjärjes-
telmä auttaa arvioimaan materiaa-
lin tarpeen tarkasti. 

– Meillä 90 prosenttia rakentami-
sesta tapahtuu tehtaalla. Tehdas-
tuotannossa materiaalitehokkuus 
on työmaaolosuhteita parempi ja 
hävikkimateriaalin kiertoon ohjaa-
minen laaduittain hallitumpaa. Täl-
lä pystymme minimoimaan sekajät-
teen syntymisen, Seppinen sanoo.

– Puu on herkkä sääolosuhteil-
le. Me pystymme suojaamaan ma-
teriaalin tehtaalla sisätiloissa: puu 
on katoksissa, ei pressun alla pihal-
la. Kun puunippu tulee sahalle, niin 
ensimmäisenä siitä mitataan kos-
teus. Samalla tavalla laadunvalvon-
ta joka ikisessä työpisteessämme on 
jatkuvaa, Pitkälä toteaa. 

Sekä ekologisuuden että kustan-
nusten näkökulmasta myös Järven-
pään tehtaan sijainti on avainase-
massa. Elementtien kuljetusmat-
kat lähialueilla sijaitseville työ-
maille ovat lyhyitä, mikä vähentää 
polttoaineen kulutusta ja sen myö-
tä päästöjä.

– Jos verrataan muihin toimijoi-
hin Suomessa, meidän fossiilisen 
polttoaineen kulutuksemme on mi-
nimaalinen, Pitkälä kertoo. 

Aitoa lisäarvoa asukkaalle
Rakennusalalla alihankinta on li-
sääntynyt, mutta Puukoti toimii 
pääosin oman organisaationsa voi-
min ja alihankinnan osuus on hy-
vin pieni. Uudet rakennusammat-
tilaiset kasvavat yrityksen laadun 
varmistaviksi osaajiksi kokeneem-
pien työntekijöiden vierellä.

– Meille tulee nuoria koulun 
penkiltä töihin, ja heillä on koke-
neet nokkamiehet lähiesimiehinä 

ja perehdyttäjinä. Uudet tekijät 
saavat perinteisellä mestari-kisäl-
liajatuksella pikkuhiljaa kasvaa yh-
tiön sisällä, Seppinen kertoo.

Pitkänen komppaa ja lisää, että 
tehtaalla tulokkaat pääsevät osak-
si tiimiä välittömästi.

Rakennusosaamisen ohella Puu-
koti panostaa myös laadukkaaseen 
arkkitehti- ja sisustussuunnitte-
luun, mistä tuoreena osoituksena 
on Keravalla vuonna 2024 järjes-
tettävien asuntomessujen laatukil-
pailun voitto.

Tämän kevään ja tulevan kesän 
aikana Puukodilla on työn alla en-
nätysmäärä uusia rakennushank-
keita kerrostaloista rivi-, luhti- ja 
paritaloihin. Kohteiden yhteinen 
nimittäjä on sijainti hyvien julkis-
ten liikenneyhteyksien päässä, lä-
hellä toimivia palveluita. Asun-
noista ei löydy hukkaneliöitä, ja 
niiden lämmitysjärjestelmänä on 
ympäristöystävällinen maalämpö. 
Tarkoituksena on huolehtia, että 
hiilijalanjälki ei lähde kasvuun 
asunnon elinkaaren aikana.

– Maalämpö on meille arvoky-
symys – se on kaikkein ekologisin 
lämmitystapa. Tuotamme lämmön 
kohteessa itsessään, jolloin ei tule 
siirtymähukkaa ollenkaan. Lisäk-
si menetelmä on myös inflaatiolta 

suojattu, Pitkälä sanoo. 
Seppinen korostaa, että Puuko-

ti haluaa olla vastuullisuus- ja ym-
päristöasioissa alan johtava yhtiö. 

– Tavoitteemme on tuottaa ai-
toa lisäarvoa sekä asukkaille että 
luonnolle. Me uskomme, että vas-
tuullisuuden merkitys kasvaa myös 
asunnonostotarkoituksissa.

Puukodin toimitusjohtaja Simo Pitkälä ja kaupallinen johtaja Antti Seppinen yrityksen Järvenpäässä  
sijaitsevalla tehtaalla, jossa puuhävikkiä syntyy työmaaolosuhteita vähemmän.

Puukodin rakentamat asunnot lämpenevät ympäristöystävällisellä  
maalämmöllä, eikä niistä löydy hukkaneliöitä.

“
Puu on arvokas 
materiaali, jota 
pitää rakastaa 
ja kunnioittaa.

Hiilijalanjälki 
minimiin

n Puukoti pyrkii minimoi-
maan sen rakentamien  
talojen hiilijalanjäljen.

n Avainasemassa ovat hyvä 
tilasuunnittelu, sijainti ja 
lämmitysjärjestelmät.

n Puukoti käyttää talojen 
lämmitysjärjetelmänä  
ekologista maalämpöä.

n Lämpö tuotetaan itse 
kohteessa, jolloin siirtymä-
hukkaa ei pääse syntymään.

Puu on ympäristöystävällinen mutta arvokas  
rakennusmateriaali. Kustannustehokas puuraken- 
taminen lähtee materiaalin kunnioittamisesta. 
teksti vilma timonen  kuvat teemu heikkilä ja puukoti

Ekologista 
asumista 
puukodissa
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M äntyluodon ja Tahkoluodon 
satama-alueista koostuva 
Porin satama on yksi Suo-
men merkittävimmistä tava-

rasatamista. Porin Satama Oy:n toimitusjoh-
taja Vesa Mäkilän mukaan sataman kautta 
laivataan maailmalle ja tuodaan metallinja-
lostuksen tuotteita ja raaka-aineita, neste-
mäistä ja kiinteää bulkia sekä kiertotalou-
den ja vihreän energian tuotteita. Tuottei-
ta ja materiaaleja liikkuu sataman läpi noin 
neljän miljoonaan tonnin edestä vuosittain. 

– Otollinen sijainti ja hyvät liikenneyhtey- 
det ovat keskeisiä valttejamme. Mäntyluo-
toon ja Tahkoluotoon kulkevat sähköistetyt 
rautatiet, ja kumipyöräkuljetuksille on tar-
jolla ruuhkattomat tieyhteydet kaikkiin il-
mansuuntiin. Meriliikenteen kannalta tärkeä 
etu on se, että avomeri avautuu suoraan sa-
tamasta. Tämä nopeuttaa merikuljetuksia ja 
vähentää luotsauksen tarvetta, Mäkilä avaa.

Teollisuustontteja satama-alueella
Porin Satama Oy on tehnyt määrätietoista 
työtä satama-alueiden kehittämiseksi. Tällä-
kin hetkellä meneillään on kaksi suurta lai-
turiprojektia sekä väylien ruoppaushankkei-
ta. Satama tekee myös aktiivista yhteistyötä 
Porin kaupungin sekä Satakunnan elinkei-
no- ja kehitysyhtiö Prizztechin kanssa, jotta 
satama-aluetta saadaan kehitettyä logistis-
ten toimintojen ohella myös teollisuusyri-
tysten tarpeisiin. Teollisuuden ja logistiikan 
yhdistävästä aluekokonaisuudesta puhu-
taan nimellä Pori Portside Areas.

– Vuokraamme Mäntyluodon satama- 
alueelta tontteja yrityksille, ja tarjoamme 
niille teollisiin tarpeisiin vastaavan perusinf-
ran. Satama-alue käsittää noin 300 hehtaa-
ria, joten tilaa on myös yritysten kasvulle. 

Satama-alueille haetaan kiertotalouden 

ja uusiutuvan energian parissa toimivia yri-
tyksiä. Suuntautuminen kiertotalouteen on 
looginen ratkaisu, sillä alueella on toiminut  
useita vahvoja kiertotaloustoimijoita, kuten 
Kuusakoski, Stena, KuMeKo ja Fincumet.

– Kuljetuskustannukset vaikuttavat kes-
keisesti kiertotaloustuotteiden kannatta-
vuuteen. Sijoittumalla satamaan yritykset 
pystyvät toimittamaan tuotteensa kustan-
nustehokkaasti kansainvälisille asiakkaille.

Jättimäisiä investointeja tulossa
Mäkilän mukaan Pori Portside Areas -alueella 
käsitellään jo monenlaisia materiaaleja me-
talleista rakennusten purkutuotteisiin ja 
autonrenkaisiin. Satama-alueen teollisella 
yritystoiminnalla on vahvaa synergiaa lähi-
alueella sijaitsevan Peittoon kiertotalous-
puiston kanssa. Peittoossa käsitellään, va-
rastoidaan ja hyödynnetään laajasti teolli-
suuden sivuvirtoja sekä tuotetaan uusioraa-
ka-aineita ja uusiutuvaa energiaa.

Lähivuosina Pori Portside Areas -alueelle 
ja laajemmin Meri-Poriin on luvassa merkit-
täviä kiertotalouden ja uusiutuvan energi-
an investointeja. KuMeKo Group esimerkiksi 
rakentaa alueelle kierrätysterminaalin, Bio- 
Energo biokonversiolaitoksen ja Critical Me-
tals vanadiinin tuotantolaitoksen. Tuuliener-
giaa tuottava Hyötytuuli puolestaan laajen-
taa tuulipuistoaan Tahkoluodossa.

– Hyötytuuli laajentaa merituulipuistoaan 
10:stä yli 40:een voimalaitosyksikköön, ja 
australialainen Critical Metals on vuokran-
nut Mäntyluodon satama-alueelta 20 heh-
taaria maata kestävän kehityksen mukaisen 
vanadiinin tuotantolaitoksen rakentamiseen. 
Terästeollisuuden kuonasta erotettavaa va-
nadiinia tarvitaan etenkin akkuteollisuudes-
sa. Meillä olisi kiinnostusta saada sataman 
alueelle myös uusia vetytalouden hankkeita.

Porin sataman kupeeseen kasvaa vahva uusiutuvaan energiaan 
ja kiertotalouteen erikoistunut teollisuusalue. Satama-altaiden 
läheisyyteen on suunnitteilla suuri vanadiinin tuotantolaitos ja 
mittava merituulipuiston laajennus kauemmas merelle.

Kiertotalouden 
keskus kasvaa  
Porin satamassa

Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä kertoo, että Mäntyluodon satama-alueella 
on hyvät valmiudet suurien tuulivoimalakomponenttien välivarastointiin ja kuljetuksiin.

teksti tuomas i. lehtonen  kuva via ramstén

Rakennuksen julkisivun 
lisäeristäminen säästää 
samalla sekä ilmastoa että 
kustannuksia. Parocin 
uusi, kolme eri kerrosta 
sisältävä korjauseriste tuo 
tehokkuutta ja nopeutta 
julkisivuremonttien  
toteutukseen.

S uomessa on miljoonia 
neliömetrejä vanhoja 
julkisivuja, jotka ovat 
elinkaarensa päässä. 
Julkisivuremontti on 

investointi tulevaisuuteen. Raken-
nuksen ulkovaipan lisäeristäminen 
ja julkisivupinnan uusiminen nos-
taa kiinteistön arvoa, lisää asumis-
mukavuutta sekä maksaa itsensä ta-
kaisin lämmityskustannusten pie-
nentyessä. Energiatehokkaaksi kor-
jatun rakennuskannan säästöt mi-
tataan myös hiilidioksidipäästöissä 
– julkisivuremontista hyötyy siten 
niin yksittäinen asukas kuin koko 
yhteiskunta. 

Suuri osa näistä julkisivuista on 
1960–70-luvuilla rakennetuissa be-

PAROC Trio -korjauseristettä koeasennettiin Turun Hepokullan seitsemän taloyhtiön työmaalla hyvin kokemuksin.

tonisandwich-rakenteisissa kerros-
taloissa. Kun vanha betonijulkisi-
vu ja lämmöneristeet puretaan, ker-
rosten alta löytyy usein epätasainen 
betonipinta, joka vaatii joko tasoi-
tuksen tai pehmeän, epätasaisuuk-
sia tasaavan eristematon varsinai-
sen lämmöneristekerroksen alle. 

– Halusimme helpottaa julkisi-
vujen korjausrakentamista ja ke-
hittää yhden eristeen, joka samal-
la sekä tasoittaa, eristää että suo-
jaa tuulelta ja vaihtelevalta säältä, 
Owens Corning Parocin Application 
Managerina työskentelevä Susanna 
Tykkä-Vedder sanoo. 

Vain yksi eriste riittää
PAROC Trio -korjauseristeessä on 
yhdessä eristeessä kaikki, mihin 
aiemmin on tarvittu kaksi tai kol-
me eri rakennekerrosta: tasausker-
ros, energiatehokas lämmöneriste-
kerros sekä tuulensuojakerros. 

PAROC Trioa käyttämällä julkisi-
vueristeiden asennuksessa saavu-
tetaan vähintään 50 prosentin sääs-
töt sekä asennusajassa että kustan-
nuksissa. Yhdellä tuotteella toteu-
tettava ratkaisu myös helpottaa työ-
maalogistiikkaa. Kompaktit lava-
pakkaukset ja optimoitu levykoko 
helpottavat asennusta yläilmoissa. 
Pakkausjätteen määrä on pienem-
pi ja tuotteiden leikkuuhukan voi 

kierrättää ympäristöystävällisesti 
Rewool-kierrätysjärjestelmän kaut-
ta. PAROC Trio soveltuu käytettä-
väksi kaiken tyyppisissä ja korkui-
sissa rakennuksissa. Se on muiden 
kivivillatuotteiden tapaan palotur-
vallinen, energiatehokas ja kestää 
erinomaisesti kosteutta.

Kivivillasta valmistetun palo-
turvallisen PAROC Trion pinnas-
sa on vesihöyryä läpäisevä, mut-
ta erinomaisesti tuulelta ja sateel-

ta suojaava Tyvek FireCurb-pinnoi-
te. Tuotteen keskiosa muodostuu 
tehokkaasta lämmöneristekerrok-
sesta, jonka ansiosta PAROC Trion 
lambda-arvo on hyvin alhainen, 
0.033 W/mK. 

– Todellinen innovaatio löytyy 
tällä kertaa tuotteen takapinnas-
ta, joka on mekaanisesti pehmen-
netty mukautumaan epätasaisen 
taustan muotoihin varmistaen, 
ettei eristeen ja alustan väliin jää 

eristystä heikentäviä ilmarakoja. 
PAROC Triolle on myös haettu pa-
tentti, Tykkä-Vedder avaa.

Koeasennus Hepokullassa
1960- ja 70-lukujen taitteessa raken-
netun Turun Hepokullan kerrosta-
loalueella on meneillään suuri ryh-
mäkorjaushanke, jossa on mukana 
seitsemän taloyhtiötä ja 26 kerros-
taloa. Urakassa saneerataan muun 
muassa julkisivut. 

Suomen Ohutlevyasennus Oy 
urakoi Hepokullan seitsemän talo-
yhtiön julkisivut, ja he ovat testan-
neet PAROC Trioa. Asentajat lähti-
vät ennakkoluulottomasti kokeile-
maan uutta tuotetta, vaikka heillä 
on kymmenien vuosien kokemus 
menetelmästä, jossa käytetään kol-
mea eri paksuista eristevillaa. 

– Olemme saaneet asentajilta hy-
vää palautetta. PAROC Trion selkeä 
etu on se, että se on jämäkkä ja pak-
su ”eriste-elementti” verrattuna sii-
hen, että käytetään useampaa eris-
tekerrosta. Havaitsimme myös, et-
tä Trion pehmeä, muotoileva ker-
ros seinäpinnan ja eristeen välissä 
myötäilee hienosti puretun seinän 
pintaa, eikä väliin jää ilmataskuja. 
Yhden tuotteen asentaminen suju-
voittaa ja nopeuttaa luonnollises-
ti asennustyötä, työmaainsinööri 
Teemu Lagström kertoo.

Uusi eriste vauhdittaa urakkaa

Todellinen innovaatio PAROC Trio -eristeestä löytyy sen mukautuvasta 
takapinnasta, jonka ansiosta eristeen ja alustan väliin ei jää ilmarakoja.

teksti ja kuvat paroc
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Levät sisältävät runsaasti luonnon jo valmiiksi jalostamia ainesosia.

Origin by Ocean kehittää leväpohjaisia tuotteita muun muassa kosmetiikka- ja elintarvikealalle.

Levästä saadaan aurinkorasvaa  
ja tekstuuri kasvispyöryköihin

H arva tulee ajatel-
leeksi, että iso osa 
kosmetiikassa ja 
pesuaineissa käy-
tetyistä aineista on 

peräisin öljyteollisuudesta, tai että 
ruokateollisuudessa valtaosa koti-
maistenkin tuotteiden lisäaineista 
tulee Aasiasta. Ainesosalistoja tut-
kimalla törmätään kuluttajille hy-
vinkin yllättäviin alkuperiin. Lisä-
aineista ja niiden kestävyydestä se-
kä hiilijalanjäljestä puhutaan yllät-

tävän vähän, mutta tähänkin olisi 
syytä havahtua, sillä mahdollisuuk-
sia tekoihin on olemassa. 

Osaavissa käsissä ja oikealla jalos-
tustekniikalla meribiomassa tarjoaa 
huimat mahdollisuudet kestävästi 
tuotetuille ainesosille, joilla voi kor-
vata myös perinteisiä öljypohjaisia 
kemikaaleja lähes kaikkialta arjessa.

Levät sisältävät runsaasti mielen-
kiintoisia ja kaupallisesti arvokkai-
ta, funktionaalisia ainesosia, jotka 
luonto on jo jalostanut aitoa tarvetta 

Kotimaisen startup-yrityksen leväpohjaisilla tuotteilla voidaan saavuttaa 
positiivisia ympäristövaikutuksia ja entistä parempaa funktionaalisuutta 
esimerkiksi elintarvikkeissa, kosmetiikassa, hygieniatuotteissa ja tekstiileissä.

teksti ja kuvat origin by ocean 

varten. Tämän potentiaalin valjas-
tamiseksi biokemian startup Origin 
by Ocean on tehnyt pitkään töitä. 

Yhtiön kehittämän biojalosta-
mon perusrakenne perustuu aja-
tukseen raaka-aineen jo olemas-
sa olevan potentiaalin hyödyntä-
misestä. Yrityksen kestävästi tuo-
tetuilla, leväpohjaisilla tuotteilla 
voidaan saavuttaa positiivista ym-
päristövaikutuksia ja entistä parem-
paa funktionaalisuutta esimerkik-
si elintarvikkeissa, kosmetiikassa, 

hygieniatuotteissa ja tekstiileissä. 
Esimerkkeinä toimivat sinilevä, jo-
ka muuttuu aurinkorasvaksi tai rak-
kohauru, josta saadaan kasvispyö-
ryköihin lisää tekstuuria.

Kohti kaupallista tuotantoa
Vuonna 2019 perustetun yhtiön  
taustalla on yli 10 vuotta suunnit-
telutyötä, mikä on mahdollistanut 
viimeisen kahden vuoden aikana 
tehdyn intensiivisen laboratorio-
tutkimuksen ja tuotekehityksen 
yhdessä asiakkaiden kanssa. Kaik-
ki tämä on tapahtunut yhden rahoi-
tuskierroksen turvin. Yrityksellä on 
nyt käynnissä toinen, kesän aika-
na sulkeutuva rahoituskierros, jo-
ka tarjoaa sijoittajille mahdollisuu-
den päästä osaksi mielenkiintoista 
ja kasvavaa bio-ainesosien kannat-
tavaa markkinaa.  

– Käynnissä olevan rahoituskier-
roksen avulla yhtiö siirtyy kohti 
kaupallista tuotantoa aloittamalla 
teollisen pilotoinnin, kertoo Origin 
by Oceanin Chief Operating Activist 
Heikki Heiskanen.

Yksittäisten prosessien testaus-
ta on tosin jo tehty etupainotteises-
ti, ja yhtiöllä on aiesopimus Chem-
polis Oy:n kanssa laajemmasta pi-
lotoinnin toteutuksesta. Yhteistyö 
Chempoliksen kanssa tähtää paten-
toidun Nauvu®-biojalostamotekno-
logian ketterään pilotointiin kevyil-
lä investoinneilla. 

Chempoliksella on vahva ja konk-
reettinen kokemus prosessien ke-
hittämisestä ja skaalauksesta se-
kä teollisen biojalostamon tuotan-
non pyörittämisestä, tämä nopeut-
taa myös Origin by Oceanin uuden 
teknologian adaptoinia ja pilotointia 
käytäntöön. Osapuolten tavoittee-
na on myös tutkia mahdollista esi-
kaupallista tuotantomahdollisuutta 
ennen Origin by Oceanin ensimmäi-
sen oman teollisen laitoksen valmis-
tumista vuosien 2025-2026 aikana.

– Biojalostamon päätuotteilla 
voimme luoda aidosti regeneratii-
vista, kannattavaa liiketoimintaa 
poistamalla ravinteita valtameristä 
ja mahdollistamalla asiakkaillemme 
kestävästi tuotettuja komponent-

teja sekä öljypohjaisten ainesosien 
korvaamisen. Haluamme olla aidol-
la ja kaupallisesti hyvin kannatta-
valla regeneratiivisella toiminnal-
la koko teollisuuden eturintamas-
sa. Kysyntä teollisuusasiakkailta ja 
kuluttajilta aidosti kestävällä taval-
la tuotetuille ainesosille on voimak-
kaassa kasvussa.

Vaikka markkinat ovat laajat, kes-
kittyy yhtiö aluksi etenkin elintarvi-
ke-, puhdistus- ja kosmetiikkateol-
lisuuden aplikaatioihin.

– Suurta mielenkiintoa on herät-
tänyt tiettävästi markkinoiden en-
simmäinen biopohjainen ja kemi-
allisesti toimiva aurinkorasva, jon-
ka sydämen, eli UV-suoja-ainesosan 
(Cyaneo™), olemme kehittäneet ja 
myös formuloineet lopputuotteek-
si. Syksyllä vastaavasti lanseerataan 
ensimmäinen co-branding-tuote 
kosmetiikka- ja puhdistusainepuo-
lelta, jossa tuotteemme alginaatti 
(Caereulo™) on avainroolissa.

Merien tilaa parantamassa
Raaka-aineena biojalostamo hyö-
dyntää sekä makro- että mikrole-
viä. Prosessiin soveltuvat useat eri 
lajit mahdollistaen tuotannon laa-
jan skaalauksen eri maantieteelli-
siin kohteisiin. Toiminta keskittyy 
nykytilassa kolmeen päälajiin: si-
nilevään, viljeltyyn rakkohauruun 
sekä sargassoon.

– Esimerkiksi sargasson kasvu 
Karibialla on muodostunut suureksi 
ekologiseksi ongelmaksi aiheuttaen 
haasteita myös paikallisille elinkei-
noille. Tämäkin ongelma juontaa 
juurensa valtamerien rehevöitymi-
sestä, kuten sinilevä Itämeressä.

Origin by Ocean haluaa olla rat-
kaisemassa näitä ihmisten aiheut-
tamia muutoksia ja parantaa me-
rien ekosysteemien tilaa nostamal-
la mereen kuulumattomia ravinteita 
ja hyödyntämällä kestävällä tavalla 
hankittua meribiomassaa.

– Kaiken taustalla on kuitenkin 
tavoite hyvin kannattavasta liike-
toiminnasta, vain sen avulla toi-
minta saadaan skaalattua isoksi ja 
positiiviset ympäristövaikutukset 
mahdollistettua, Heiskanen avaa.


