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Agenda 14.6.2016

7:45 Aamiainen

8:00 Edellisen Bootcampin tulokset ja ratkaisuesimerkkejä

Gaia Consulting

8:05 Yritysesitykset 

Energiatehokas valaistus ja suunnittelu, Mikko Hosio, Valtavalo Oy

Energiatehokkuus liiketiloissa kuntoon! Ekokompassi ja Energiasuunta, Irina Niinivaara, HSY Ilmastoinfo

Ilmastoviisaan liiketoiminnan viestintä ja brändäys, Paula Fontell, Ethica Oy

8:20 Yritysten hiilijalanjälki ja vähennyskeinoja

Gaia Consulting

8:30 Ryhmätyö: Toimenpidesuunnitelma

9:30 Loppukeskustelu



1. BOOTCAMPIN TULOKSET

Gaia Consulting



Edellisen työpajan tulokset 1/2

• Ruoka
– Lähiviljelyratkaisut (esim. viljely IsoRoban katoilla tai yhteinen maapalsta lähialueelta)

– Yhteiset raaka-ainehankinnat lähiviljelijältä

– Ruokahävikin pienentäminen

– Ilmastoystävällinen menu

• Liikkuminen ja logistiikka
– Sähkökäyttöisen pakettiauton hankinta yhteiskuljetuksiin sekä latauspiste kadulle

– Ilmastobrändätty yrityspyörä yhteiseen käyttöön

– + Webropol -kysely: Kunnollinen pyörätie keskustasta Roballe asti



Edellisen työpajan tulokset 2/2

• Energiaratkaisut
– Energiatehokkuuspalveluiden yhteishankinta (esim. energiakatselmukset tai energiatehokas 

valaistussuunnittelu)

– Energiatehokkaiden ratkaisujen hankinnat (esim. Led-valaistus aikakatkaisulla/liiketunnistimella)

– Astianpesukoneiden energiatehokas veden esilämmitys (kauko-/hukkalämpökytkentä tms.)

– Energiatehokkuuskorjaukset, esimerkiksi ovet ja ikkunat

– + Webropol -kysely: Energiatehokas jouluvalaistus kävelykadulle

• Muut
– Vastuulliset hankinnat ja niiden todentaminen (alkuperämaa, laatu)

– Vedensäästö, esimerkiksi vedettömät pisuaarit

– Alueellisen palveluyhtiön perustaminen (kilpailuttaa jätehuollon, huolehtii kadun kunnossapidosta, omistaa 

yhteiskäyttöauton jne.)



YRITYSESITYKSET

Valtavalo, Ekokompassi, Ethica



Valtavalo Oy

Ilmastokatu-info 14.6.20126 

***

Energiatehokas valaistus ja suunnittelu

Mikko Hosio, Valtavalo Oy

Äärimmäistä kestävyyttä
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa



PALVELUT

Kartoitus

Valaistussuunnittelu

Valaisinentisöinnit (=>Led)

Sähköasennukset

Tuotteet (valaisimet,valonlähteet)

Äärimmäistä kestävyyttä
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa



Miksi LED ?

Energiansäästö: 50-80 %

Pitkä elinikä

Heti täysi valo

Hyvä valonlaatu

Helppo ohjata /himmentää 

EU-direktiivit- >

Äärimmäistä kestävyyttä
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa



Teollisuuden vaatimustason ylittävää laatua valaistukseen

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Valtavalo Oy



Missio

Tarjota asiakkaillemme 

elinkaarikustannuksiltaan 

markkinoiden kustannustehokkaimmat

valaistusratkaisut 

Teollisuuden vaatimustason ylittävää laatua 

valaistukseenSuunniteltu ja valmistettu Suomessa



Valtavalo Oy on suomalainen yritys, joka suunnittelee,
valmistaa ja toimittaa laadukkaita ja energiatehokkaita
LED-valaistusjärjestelmiä.

• Perustettu vuonna 2008

• AAA luottoluokitus

• Liikevaihto kasvaa vuosittain 20-50%

• Tuotanto ja logistiikka Kajaanissa; hallinto Oulussa, 

myyntikonttori Malmössä Ruotsissa

• Enemmistö yhtiöstä on yrityksen johdon ja oman henkilöstön 

omistuksessa

• Työntekijöitä 18

• 10+ jakelijaa eri puolilla Eurooppaa

• Johtava LED-valoputkien valmistaja Pohjoismaissa

• ISO 9001 ja 14001 - sertifioitu

Valtavalo Oy

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Teollisuuden vaatimustason ylittävää laatua 

valaistukseen 



Miksi LED-valoputket?

• Pitkäikäinen, kustannustehokas ja 

energiaa säästävä vaihtoehto 

loisteputkelle -> Säästää energiaa ja 

kustannuksia

• Ympäristöystävällinen & 

kierrätettävä – ei elohopeaa, lyijyä 

tai muita raskasmetalleja

• Turvallista valoa – ei UV-säteilyä, 

sirpaloitumaton kupu, alhainen 

pintalämpötila

• Hyvälaatuinen valo edistää hyvinvointia

Teollisuuden vaatimustason ylittävää laatua valaistukseen

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa



Miksi LED-valoputket?

• LED-valoputki on ensimmäisiä 
standardoituja LED-lamppu-
tyyppejä: LED-valoputkistandardi EN 
62776 valmistui joulukuussa 2014

• Valtavalo LED-valoputket valmistetaan 
standardin mukaisesti 

• Pidempi käyttöikä valaisinrungoille ja 
johdotuksille:

• Kuristimen kautta tuleva sähkövirta on 
minimaalinen

• LED-valoputken pitkä käyttöikä -> 
vähemmän putken vaihtoja ja vähemmän 
runkoon kohdistuvaa mekaanista stressiä -
> merkittävästi alhaisemmat 
huoltokustannukset

Teollisuuden vaatimustason ylittävää laatua valaistukseen

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa



Miksi Valtavalo G4 LED-valoputket?

• Korkealaatuinen kotimainen tuote 

• 7 vuoden takuu

• 125 000 keskimääräinen käyttöikä (Ta 25°C)

• Välkkymätön valo 

• Ainutlaatuinen mekaaninen rakenne
• Takuuvaihtoprosentti alle 0,25%

• Yhtenäinen LED-piirikortti jopa 150cm asti

• Ei käsijuotoksia

• Laadukkaat ja pitkäikäiset komponentit

• Tehokas LED-komponenttien passiivijäähdytys

• Täysin automatisoitu kokoonpano- ja testausprosessi
• Tuotantoautomaatio takaa tasaisen laadun

• Jokainen putki kulkee automatisoidun testiprosessin läpi

• Valmistettu LED-valoputkistandardin EN 62776 mukaisesti

Teollisuuden vaatimustason ylittävää laatua valaistukseen
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa







Parannamme asiakkaidemme 

kilpailukykyä tarjoamalla 

energiatehokkaita valaistusratkaisuja

Teollisuuden vaatimustason ylittävää laatua valaistukseen

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa



Yhteystiedot

Mikko Hosio

mikko.hosio@valtavalo.fi

p. 050-348 5591 

Äärimmäistä kestävyyttä
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

mailto:mikko.hosio@valtavalo.fi


Ilmastoviisaan liiketoiminnan 
viestintä ja brändäys

Ilmastokatu Bootcamp
14.6.2016



CONSUMERS AREN’T MOTIVATED BY 
SUSTAINABILITY; THEY WANT BETTER 
PRODUCTS AND A BETTER WORLD. 

- NIKE’S APPROACH TO SUSTAINABILITY



MINÄ

LÄHIYHTEISÖ

MAAILMA

“IMAGE IS EVERYTHING” –AIKAKAUSI ON OHI: 
TARVITAAN BRÄNDISUBSTANSSIA 

lähde: Givenlondon

BRÄNDI



Ethica vastuullisuusviestinnän pyramidi

Vahva 
yhteinen 

visio

Liiketoiminnan 
kehittämisen 

tavoitteet

Ilmastokadun brändi 
ja identiteetti

Asiakaskokemusta 
parantavat 
erottautumistekijät

Tehokkuutta ja 
uskottavuutta 
parantavat perusasiat

Kaikille yhteiset hankkeet, prosessit ja kokeilut

Liike-
toiminnan 

kehittämise
n tavoitteet

Liike-
toiminnan 

kehittämisen 
tavoitteet

Copyright: Ethica Oy





Kiitos!

Ilmastokatu Bootcamp
14.6.2016

paula.fontell@ethica.fi
puh. 040 768 0160

Twitter @ethicafinland
Facebook: Ethicafinland



YRITYSTEN HIILIJALANJÄLKI

Gaia Consulting



Hiilijalanjälkilaskenta mahdollistaa oleellisimpien 

päästölähteiden tunnistamisen

• Hiilijalanjäljen laskenta auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan tehokkaasti 

organisaation, tuotteen tai palvelun oleellisimpia ilmastovaikutuksia. 

• Hiilijalanjäljen laskentamenetelmänä käytetään yleisesti hyväksyttyä 

kasvihuonekaasuprotokollaa*, joka kuvaa hiilijalanjäljen luotettavasti. 

• Standardin mukaisen hiilijalanjälkilaskennan avulla voidaan saavuttaa 

seuraavat hyödyt:
– Tunnistetaan tehokkaimmat hiilijalanjäljen vähennystoimenpiteet 

– Tunnistetaan parhaat energian ja kustannusten säästömahdollisuudet 

– Tuotetaan luotettavaa materiaalia positiiviseen yritysviestintään 

* Kasvihuonekaasuprotokollan (nk. GHG Protocol Corporate Standard) ovat kehittäneet World Resources Institute ja 

World Business Council for Sustainable Development. Se on nykyisen parhaan käytännön mukainen menetelmä. 



Merkittävimmät päästölähteet vaihtelevat toiminnan 

luonteen ja tehtyjen valintojen mukaan

Gaia Eräs kuluttajatuotteita myyvä yritys
Vihreä sähkö

Lämpötila

Julkinen liikenne, 

etätyö

Etäkokoukset, 

kulkutapavalinnat

Tuotteiden 

alkuperä ja 

laatu, hävikin 

ehkäisy, 

käyttöiän 

pidennys



GHG Protocol Corporate Standard

• GHG Protocol on tällä 

hetkellä yleisin ja tarkin 

menetelmä hiilijalanjäljen 

laskentaan

• Sen avulla määritellään 

yrityksen eri toimintojen 

aiheuttamia päästöjä, joita 

voi luokitella kolmeen 

kategoriaan:

̶ Suorat päästöt (Scope 1)

̶ Epäsuorat päästöt energian 

hankinnasta (Scope 2)

̶ Muut epäsuorat päästöt (Scope 3)

• Standardin mukaan Scope 1 

ja 2 ovat pakollisia ja Scope

3 on vapaaehtoinen

Kuvan lähde: Greenhouse Gas Protocol (2011) Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Toiminnon päästö = toimintokohtainen data * toimintokohtainen päästökerroin

(esim. kuljetuksen päästö = kilometrit * kuljetusmuotokohtainen päästökerroin)
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Esimerkkejä ruoan ilmastovaikutuksista



2. BOOTCAMPIN TULOKSET: 

TOIMENPIDESUUNNITELMA

Gaia Consulting



Ryhmätyön tavoite

• Muodostaa konkreettinen 

toimenpidesuunnitelma kokeilujen 

käynnistämiseksi



LIIKKUMINEN JA LOGISTIIKKA

Toimenpiteen täsmennys Selvitetään Ilmastokadun yritysten tarve yhteisen sähkökäyttöisen pakettiauton hankinnalle. 

Tiedustellaan Ekorentiltä koejaksosta sekä perustamis- ja käyttökuluista. Lisäksi kartoitetaan myös 

muita palveluntarjoajia ja joukkorahoitusmahdollisuuksia. 

Ketkä osallistuvat? Anne Heiskanen, Plootu, sekä muut ilmastokadun yritykset kyselyn perusteella. 

Kenellä vetovastuu? Ilmastokatuhanke, Elina

Kokeilun aikataulu? Ilmastokatuhanke toteuttaa IsoRoban yritysten tarvekartoituksen sähköisen henkilö- ja/tai pakettiauton 

hankinnalle syksyllä 2016. Selvitettäviä kysymyksiä ovat mm. ketkä, mihin tarkoitukseen ja milloin 

autoa tarvitaan.

Miten viestitään? Ilmastokatu-hankkeen kanavien kautta viestitään ja pyritään herättämään mediahuomioita. 

Ilmastokadun mainostarrat autoon. 

Millä resursseilla 

toteutetaan?

Mahdollisesti hyödynnetään joukkorahoitusta. Työtä edistetään yhdessä Ilmastokatu -hankkeen 

työntekijöiden kanssa. 



MUUT: Vastuullisuusviestintä

Toimenpiteen täsmennys Viestitään toteutetuista toimenpiteistä ruokahävikin vähentämiseksi ja selvitetään uusia tapoja kaupan 

ruokahävikin vähentämiseksi. Ylijäämä menee tällä hetkellä ruokajakeluun. 

Konkreettinen toteutus edellyttää, että saadaan lupa hävikkiketjusta kertomiseen.

Ketkä osallistuvat? Markku Issakainen (K-market). Muut ryhmään osallistuneet: Ari Lainevuo (Uudenmaan Liitto), Simo 

Haanpää, Marja Järvenpää.

Kenellä vetovastuu? Markku Issakainen (K-market)

Kokeilun aikataulu? Aloitus lomien jälkeen syksyllä. Ilmastokatu –hankkeen tiimin jäsen ottaa Markkuun uudestaan yhteyttä 

asian eteenpäin viemiseksi.

Miten viestitään? Hyödynnetään omaa näyteikkunassa olevaa näyttöä viestinnässä. 

Millä resursseilla 

toteutetaan?

Työn suorittamisessa Ilmastokatu –hankkeen tiimi osallistuu toteutukseen erikseen sovittavilla tavoilla.



RUOKA: Hävikin hallinta

Toimenpiteen täsmennys Olemassa olevien hävikkiratkaisujen kehittäminen (nappinaapuri, ResQ, lunchie tai muu keino esim.  

hävikkiruoan hinnan alentaminen) ja käyttöönotto. Kartoitetaan nykytila: kuka käyttää ja mitä sovellusta. 

Lisäksi selvitetään, onko kadun yrityksillä kiinnostusta lähteä yhdessä rakentamaan Ekokompassia 

(HSY).

Ketkä osallistuvat? Matti Markkula

Ideointiin osallistuneet: Matti Markkula, Matti Vilhunen, Robin Lindberg, Maisa Hietikko, Paula Fontell. 

Kysytään myös muita IsoRoban yrityksiä mukaan.

Kenellä vetovastuu? Matti Markkula 

Kokeilun aikataulu? Alkusyksyllä käynnistetään kokeilu, jonka tarkempi laajuus päätetään samalla.

Miten viestitään? Lanseeraus ja viestintä hävikkiruokaviikot syksyllä.

Millä resursseilla 

toteutetaan?

Yritysten jo käytössä olevien sovellusten hyödyntäminen. Ilmastokatu –hankkeen tiimi tukee 

tarvittaessa.



RUOKA: Kaupunkiviljely

Toimenpiteen täsmennys Otetaan yhteys taloyhtiöihin/osakkeen omistajiin ja kartoitetaan, missä kaupunkiviljely on käytännössä 

mahdollista IsoRoballa. Viljelyn potentiaaliseen käynnistämiseen tarvitaan myös lainsäädännöllistä 

selvitystä (millaiset viljelytuotteet täyttävät elintarvikesäädökset).

Ketkä osallistuvat? Matti Vilhunen, Robin Lindberg, Nappinaapuri

Ideointiin osallistuneet: Matti Markkula, Matti Vilhunen, Robin Lindberg, Maisa Hietikko, Paula Fontell. 

Kysytään myös muita IsoRoban yrityksiä mukaan.

Kenellä vetovastuu? Robin Lindberg

Kokeilun aikataulu? Monivuotinen. Mahdollisia viljelypaikkoja aletaan kartoittaa heti. Tuotanto aikaisintaan 2017 ->.

Miten viestitään? Viestitään ekologisuusnäkökulmasta (Ekologisuus – Lähiviljely - Brändi – Houkuttelevuus).

Millä resursseilla 

toteutetaan?

IsoRoban yritykset aikaresurssien puitteissa. Ilmastokatu-hanke. 



ENERGIA

Toimenpiteen täsmennys Valaistussuunnittelu liikkeisiin. Energiasuunta, jonka avulla säästöpotentiaali saatetaan näkyväksi.

Kontaktoidaan kasvotusten naapuriyritykset A4-lapun kanssa. 

Ketkä osallistuvat? Ideointiin osallistuneet: Ari Sarmanto (ari.sarmanto@carusel.fi), Paula Schaffter

(paula.schaffter@livingroom.fi), Jaana Jalovaara (jaana.jalovaara@kolster.fi), Mikko Hosio

(mikko.hosio@valtavalo.fi), Viliina Evokari (viliina.evokari@hel.fi)  

Kenellä vetovastuu? Ilmastokatu -hanke; Viliina Evokari

Kokeilun aikataulu? Yritysten kontaktointi elokuun loppuun mennessä. 

Toteutus syksyllä sekä mahdollinen pilotti.

Miten viestitään? Yritykset, jotka osallistuvat viestivät osallistumisestaan esimerkiksi yrityksen ikkunaan liimattavan 

”esitteen” tai ilmastoviisautta kuvaavan tarran tms. avulla.

Millä resursseilla 

toteutetaan?

Ilmastokatu-hanke.

mailto:ari.sarmanto@carusel.fi
mailto:paula.schaffter@livingroom.fi
mailto:jaana.jalovaara@kolster.fi
mailto:mikko.hosio@valtavalo.fi
mailto:viliina.evokari@hel.fi


Loppukeskustelu

• Toiveita Ilmastokatutiimille

– Tietopaketti, miten yhteiskehittämistä on toteutettu muualla, esim. 

Amsterdamissa. 

– Ilmastokadun hanketiimi lupasi toimittaa lisätietoa. 

• Ari Lainevuo Uudenmaan Liitosta kertoi: juuri 

avautuneesta Helsinki Smart Region sivustosta 

www.helsinkismart.fi

http://www.helsinkismart.fi/


KIITOS!

Mikko Martikka
+358(0)40 519 7525
mikko.martikka@hel.fi

#ilmastokatu

https://www.instagram.com/ilmastokatu/
https://www.instagram.com/ilmastokatu/
https://twitter.com/ilmastokatu
https://twitter.com/ilmastokatu
https://www.facebook.com/ilmastokatu
https://www.facebook.com/ilmastokatu

