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Pääkirjoitus

Vastuullinen sijoittaminen
kannattaa
SIJOITTAMISESSA YLEISIMPIÄ vastuullisuuskriteerejä kutsutaan ESG-kriteereiksi
(environment, social, governance). Ne
tarkoittavat ympäristön, sosiaalisen vastuun
ja hyvän hallintotavan huomioon ottamista
sijoituspäätöksiä tehdessä. Vesihuollossa ja
sanitaatiossa liikutaan tuon E:n alla.
VESIKRIISIN EHKÄISEMINEN ja sanitaation
parantaminen voivat luoda kehittyviin
maihin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Kun kulutustottumukset ja lainsäädäntö
kehittyvissä maissa muuttuvat vastuullisemmiksi, luo se yhä uusia mahdollisuuksia
kannattavalle liiketoiminnalle ja vastuulliselle sijoittamiselle.
ERITYISESTI KEHITTYVIEN maiden kiihtyvällä vauhdilla kasvavien suurkaupunkien
jätevedenkäsittelyn saattaminen kuntoon
on mega-urakka, jolla voisi olla erittäin suuri
positiivinen vaikutus elinympäristöömme
globaalilla tasolla. Esimerkiksi Suur-Manilan
15 miljoonan asukkaan jätevesistä käsitellään tällä hetkellä noin kolmannes. Kaksi
kolmannesta menee sellaisenaan Tyyneen
Valtamereen… Eikä Manila ole Aasiassa
yksin tässä tilanteessaan.

MAAILMANLAAJUISTEN ONGELMIEN ratkaisu vaatii suuria päätöksiä. Suurilla ratkaisuilla on nopeita ja merkittäviä positiivisia
vaikutuksia maapallomme tilaan. Mittavat,
kansainväliset investoinnit vedenkäsittelyn
ja jäteveden käsittelyn kehitysprojekteihin
antavat mahdollisuuden sijoittaa vastuullisesti. Ympäristö sekä kohdemaiden ja
-kaupunkien asukkaat kiittävät.
SUURET, KANSAINVÄLISELLÄ rahoituksella
tehtävät vesihuollon projektit avaavat mahdollisuuksia myös suomalaisille vesialan
yrityksille. Suunnittelu, projektinhallinta,
laitetoimitukset ja asiantuntijapalvelut ovat
valtava kansainvälinen markkina, jossa
yrityksen koko lisää menestysmahdollisuuksia kilpailussa. Tilaa olisi myös suurelle
suomalaiselle vesialan vientiyritykselle.

Lauri Leskinen
Econet Oy:n toimitusjohtaja

Vesikriisien ehkäiseminen ja
sanitaation parantaminen
voivat tuoda uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.
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Itämeren tila kohenee kipsillä
Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen
Itämeren rannikkoalueilla on Itämeren suojelun
kannalta keskeistä. Kipsikäsittely on kustannustehokas ja nopeavaikutteinen menetelmä,
jota on tähän mennessä sovellettu Suomessa
runsaan kymmenen vuoden ajan. Savijoen ja
Vantaanjoen valuma-alueilla kipsikäsiteltyjen

peltojen fosforikuormitus väheni kohtuullisin
kustannuksin 50 prosentilla.
Gypsum Initiative –hankkeen tavoitteena on
levittää tietoa ja selvittää kipsikäsittelymenetelmän soveltuvuutta Itämeren alueen maissa. Kipsin käyttö maatalouden vesiensuojelukeinona
on suuri mahdollisuus Itämeren suojelulle. John

Nurmisen Säätiön, Suomen ympäristökeskuksen
ja Helsingin yliopiston käynnistämän hankkeen
rahoittaa Suomen Ympäristöministeriö.
Johnnurmisensaatio.fi
#kipsikäsittely, #fosforikuormitus,
#vesiensuojelu

Vesienhoitotoimet pohjavesien tilan
parantamiseksi
Suomessa on noin 3 900 vedenhankinnalle
tärkeää, siihen soveltuvaa tai pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä ylläpitävää pohjavesialuetta,
joista suurin osa on hyvässä kunnossa. Uusimman
arvion mukaan kaikista pohjavesialueista yhteensä
380 on riskialueita, eli pohjavedessä on todettu
haitallisten aineiden pitoisuuksia ja veden tila voi
heikentyä ilman suojelutoimia. Määrä on noussut
noin 30 alueella edelliseen, vuoden 2013 riskinarvioon verrattuna.
Suurimmalla osalla riskialueista pohjaveden
tila on toistaiseksi hyvä. Riskeistä huolimatta pohjavettä voidaan käyttää lähes kaikilla riskialueilla.
Veden laatu on vaarantunut erityisesti taajamien
pohjavesialueilla. Näistä riskialueiksi nimetyistä
pohjavesialueista 97 on tilaltaan huonoja. Ongelmat
johtuvat pääosin pohjaveden kemiallisesta tilasta
(95 pohjavesialuetta) ja määrästä (4 pohjavesialuetta). Suomessa on myös yli 150 pohjavesialuetta,
joiden laadusta tai määrästä ei ole riittävästi tietoa

riskien ja tilan arvioimiseksi. Näiden selvityskohteiden määrä on pysynyt samana edelliseen arvioon
nähden.
Pohjavettä pilaavat muun muassa pilaantuneet
maa-alueet, teiden talvikunnossapito, teollisuusalueet sekä maa- ja kotieläintalous. Keskeisimmät pohjaveden tilaa heikentävät aineet ovat kloridi, vanhat
käytöstä poistuneet torjunta-aineet ja ammonium.

Tiesitkö?
Tekopohjavesi
syntyy johtamalla
esipuhdistettua vettä
sora- ja hiekkamaan läpi
pohjavesivyöhykkeeseen.
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Moniongelmaisten pohjavesialueiden tilan parantaminen on hidasta ja työlästä. Tilan parantamiseksi on
muun muassa kunnostettu saastuneita maa-alueita
sekä ehkäisty liikenteen aiheuttamia riskejä suojauksin ja suolausta vähentämällä.
Lähde: Vesilaitosyhdistys
#vesienhoitotoimet, #pohjavesialueet

Econet-konsernin viimeisimmät
referenssit löytyvät Econetin
kotisivuilta kohdasta referenssit.

Tiesitkö?
IPCC:n mukaan
koko maailman
tulee olla
hiilineutraali
vuonna 2050.

Ilma

s to
Logistiikasta vastaava Tatja
Hussa pakkaa hengityssuojainlähetystä Kiinaan.

Ilmastonmuutos
vaikuttaa
vesihuoltoon
Ilmaston muuttumisesta seuraavat sään
ääri-ilmiöt aiheuttavat haasteita vesihuollolle,
mutta asiaa ei ole huomioitu kaikissa suomalaisissa vesilaitoksissa. Esimerkiksi pitkät
sateiset jaksot ja rankkasateet voivat vaikuttaa veden laatuun. Suomen ilmastopaneelin
selvityksen mukaan vain osalla laitoksista on
varautumissuunnitelma ja joka kolmannessa
laitoksessa ei ole lainkaan tarkasteltu sää- ja
ilmastoriskejä. Vain joka toinen laitos on
varautunut kuivuuteen tai tulviin. Paneelin
mukaan Suomen vesisektorilla on kuitenkin
hyvät edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen.
Hankkeessa selvitettiin, millaisia ongelmia ilmastonmuutos aiheuttaa vesihuollolle
ja miten vesilaitokset ovat ongelmiin
varautuneet. Raportti löytyy osoitteesta:
https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/
uploads/2019/12/Ilmastonmuutos-ja-vesihuolto_final.pdf
Lähde: Vesilaitosyhdistys
#ilmastonmuutos, #vesihuolto

Econet auttoi Kiinassa –
1 200 hengityssuojainta lähti Pekingiin
Koko Kiinan alueelle ja sittemmin ympäri
maailmaa levinnyt Korona-virusepidemia
huolestuttaa myös econetilaisia. DEWA-tuotteiden jälleenmyyjä Beijing Believe Kiinassa
lähestyi Econet-konserniin kuuluvan
Dewaco Oy:n tehtaanjohtajaa Jari Virtasta
Laitilassa pyytäen apua. Hengitysmaskeista,
jotka suojaavat viruksen leviämiseltä ihmisten välisissä kontakteissa, oli Kiinassa kaikkialla kova pula. Virtasen organisoima 1 200

kappaleen maskilähetys saatiin matkaan 6.
helmikuuta UPS:lla kohti yhteistyökumppani
Leon Shin valitsemaa sairaalaa.
– Yhteydenottoni jälkeen Jari Virtanen
lupasi välittömästi auttaa meitä avun saamisessa. Kolmessa päivässä hän sai kokoon
1 200 maskia. Olemme todella kiitollisia
yhteistyökumppanuudestamme, kiittelee
Leon Shi.
#koronaepidemia

Hashtagit AQ:ssa
Avainsanat ja aihetunnisteet, eli hashtagit, ovat ristikkomerkillä # ja
sitä seuraavalla sanalla tai merkkijonolla muodostettuja kokonaisuuksia,
joiden avulla voi hakea haluttuun aiheeseen liittyvää tietoa ja viestejä
verkosta. Sosiaalisen median sovelluksissa käyttäjä voi muodostaa
hastagin tagaamalla viestin sisältöä, esimerkiksi #suotonauhapuristin,
jolloin avainsanaa klikkaamalla pääsee näkemään aiheesta käytyä
keskustelua muun muassa LinkedIn:ssä.
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Tiesitkö?
Puolet maailman
typpilannoitteista valuu
vesistöihin ja muuttuu
nitraatiksi aiheuttaen
happikatoa.

EU päivittää kiertotaloussuunnitelman
Euroopan Unionin komissio on kehittämässä
integroitua ravinteiden hallintasuunnitelmaa, jolla
pyritään varmistamaan ravinteiden kestävämpi käyttö ja edistämään kierrätysravinteiden markkinointia.
Myös yhdyskuntajätedirektiivin ja lietedirektiivin
uudistamista harkitaan.
EU:n kestävän kasvun ohjelma sisältää komission
kiertotaloutta koskevan uuden toimintasuunnitelman. Se sisältää toimenpiteitä liittyen tuotteiden
koko elinkaareen. Tarkoituksena on valmistella talous
kestävän kehityksen mukaiseen tulevaisuuteen
parantaen kilpailukykyä ja lisäten kuluttajien oikeuk-

sia sekä suojellen ympäristöä. Työssä keskitytään
kiertotalouden periaatteiden mukaiseen tuotesuunnitteluun ja tuotantoon. Tavoitteena on varmistaa,
että käytettyjä luonnonvaroja ylläpidetään kierrossa
mahdollisimman pitkään. Yritykset ja sidosryhmät
kehittävät suunnitelmaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä tiiviissä yhteistyössä.
Vesi, ruoka ja ravinteet ovat kiertotaloussuunnitelman keskeisiä painopisteitä. Veden ja
teollisuuden prosessien veden uudelleenkäyttö sekä
maatalouden vesitehokkuuden edistäminen kuuluvat
tärkeimpiin kehittämiskohteisiin. Suunnitteilla

olevalla integroidulla ravinteiden hallintasuunnitelmalla varmistetaan ravinteiden kestävämpi käyttö
ja edistetään kierrätysravinteiden markkinointia.
Kertakäyttöiset pakkaukset, astiat ja ruokailuvälineet
pyritään korvaamaan uudelleen käytettävillä tuotteilla. Jätemäärän vähentäminen on ensisijaista, kuten
myös jätteiden muuttaminen uusioraaka-aineiksi.
Komissio tutkii myös mahdollisuutta yhdenmukaistaa jätteen erilliskeräysjärjestelmät ja merkinnät.
Lähde: Vesilaitosyhdistys
#jätevesi #vesilainsäädäntö #liete

Kuore
OSMERUS EPERLANUS
Elinvoimainen kuore on hopeanhohtoinen, läpikuultava parvikala, joka asuttaa
Suomen sisävesiä ja rannikkoja. Järvikuore
kasvaa vajaan kymmenen senttimetrin mittaiseksi, merikuore sen sijaan voi kasvaa
jopa kolmekymmensenttiseksi. Kuore

syö planktonia ja äyriäisiä. Se on tärkein
nuotta- ja troolikalastuksen sivusaaliina
saatavista kalalajeista.
Kuoren maku muistuttaa kuhaa ja haju
tuoretta kurkkua. Kalan valkoinen liha on
kiinteää ja maukasta.
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Tiesitkö?
IPCC:n mukaan Euroopan
on oltava hiilineutraali
vuoteen 2030 mennessä.

Ust-Ilimskissä
tapahtuu...

Talvi alkaa taittua
kevääksi myös täällä Siperiassa.
Ust-Ilimkissä käynnistyi Venäjän
suurimman puunjalostusyrityksen
Ilim Groupin jättiurakka;
Econet on mukana rakentamassa
viereiselle pellolle
sellutehdasta.

EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivi
arviointiin
Euroopan komissio toteutti yhdyskuntajätevesidirektiivin arvioinnin nähdäkseen, onko asetetuilla määräyksillä
saavutettu asetetut tavoitteet ja palvelevatko määräykset edelleen tarkoitustaan.
Täysin toimeenpantuna direktiivi todettiin
tehokkaaksi, sillä kuormitus puhdistamoilta on vähentynyt joka puolella
Eurooppaa. Direktiivin arvioinnissa havaittiin kuitenkin epäkohtia ja direktiivin
raportointi- ja tiedottamisvaatimukset
todettiin vanhanaikaisiksi. Direktiivi ei
nykyisellään koske lääkejäämiä eikä
mikromuoveja, ja jätevesisektori voisi
tehdä nykyistä enemmän EU:n ilmasto- ja
energiatavoitteiden saavuttamiseksi.
Joissakin EU maissa direktiivin
toimeenpano on myöhässä. Ylivuotojen todettiin aiheuttavan kuormitusta
vesistöihin. Tällä hetkellä ylivuodoista on
säädetty ainoastaan direktiivin alaviitteessä. Direktiivi mahdollistaa jätevesien
käsittelyn myös kiinteistökohtaisilla
järjestelmillä, mutta järjestelmät voivat
olla huonosti hoidettuja ja ilman tarkkailua. Direktiivi ei koske pieniä taajamia
ja viemäriin liittymättömiä kiinteistöjä,
joista aiheutuu vesistökuormitusta.
Arvioinnin kriteereinä olivat
vaikuttavuus, tehokkuus, johdonmukaisuus, relevanssi ja EU-lisäarvo. Arvio
tuotti taustamateriaalia, jonka pohjalta
komissio tarkastelee jatkotoimenpiteiden
tarvetta.
Lisätietoa: https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/
evaluation/index_en.htm
Lähde: Vesilaitosyhdistys
#yhdyskuntajätevesidirektiivi,
#lääkejäämät, #mikromuovit

Tänne kaivataankin jo uutta naapuria!

Tiesitkö?
Finanssialalla on tärkeä rooli
ilmastonmuutoksen torjumisessa;
vihreä rahoitus auttaa
pelastamaan maailmaa?

Uusi juomavesidirektiivi
EU:n uuden juomavesidirektiivin avulla halutaan
turvata entistä laadukkaampi talousvesi koko
Euroopan unionin alueelle. Jäsenvaltioiden tulee
jatkossa varmistaa, että kaikilla on riittävä vesihuolto. Direktiivillä pyritään parantamaan vesihuollon
läpinäkyvyyttä ja tiedotuskäytäntöjä, sekä parantamaan vesihuoltolaitosten energiatehokkuutta.
Talousveden laadun valvonta perustuu vedentuotantoketjujen kaikkien osien riskiarviointiin ja
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riskien hallintaan. Talousveteen liittyvien riskien
lisäksi direktiivi edellyttää myös yhteistyötä pintaja pohjavesien suojelemiseksi. Uusi direktiivi tulee
voimaan kesällä 2020, ja jäsenmailla on kaksi
vuotta aikaa saattaa direktiivin säännökset osaksi
kansallista lainsäädäntöä.
Lähde: vvy.fi
#juomavesidirektiivi, #vedentuotantoketju

Vastuullisesta sijoittamisesta

valtavirtaa
Maailman suurimman varainhoitoyhtiön BlackRockin pääjohtaja Larry Fink
julkisti viime tammikuussa vuotuisen avoimen kirjeensä, jossa hän ilmoitti, että
vastuullisuudesta tulee keskeinen kriteeri yhtiön tuleville sijoituspäätöksille.
Paul Öhrnberg KUVAT Taaleri, Paul Öhrnberg

B

lackRock hallinnoi yhteensä tähtitieteellistä yli 6 600 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, joten tuon kirjeen jälkeen oli selvää,
että vastuullinen sijoittaminen ei enää ollut pienen
piirin näpertelyä, vaan markkinoiden valtavirtaa.
BlackRockin pyörittämä rahapotti on yli 100 kertaa
suurempi kuin Suomen valtion budjetti.
Yhtiö ryhtyi saman tien toteuttamaan uutta
strategiaansa ilmoittamalla, että se panee myyntiin
kivihiileen liittyviä sijoituksiaan.

BlackRock ei ole ainoa. Vastuullisuus ja vaikuttavuus on tullut yhä useamman finanssitalon
ohjenuoraksi ja entistä useammat sijoittajat haluavat,
että heidän rahansa investoidaan ympäristöystävällisiin kohteisiin.
Tutkimusyhtiö Morningstarin mukaan eurooppalaisiin kestävän kehityksen sijoitusrahastoihin virtasi
viime vuonna uutta pääomaa ennätykselliset 120
miljardia euroa ja vauhdin odotetaan vain kiihtyvän
jatkossa.
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Vaihtoehtoja sijoittajalle
Vastuullisille sijoittajille löytyy jo paljon vaihtoehtoja.
Ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä kohteita on
runsaasti ja myös vesialalla on tarjontaa. Esimerkiksi
brittiläisellä Impax Asset Managementillä on useita
rahastoja, jotka keskittyvät vesialan yhtiöihin.
Yhdysvaltalainen finanssijätti Fidelity lanseerasi
puolestaan syksyllä 2018 vesi- ja jätealalle keskittyvän
Water & Waste Fund -rahaston ja Maailmanpankin
alainen Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehitys-

Vastuullisen
sijoittamisen
käsitteitä

Vaikuttavuus eli
impakti ja hyvät
tuotot kulkevat
käsi kädessä.

Aktiivinen omistajuus - Omistajavallan aktiivinen
käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta.
Finanssitalo Taalerin sijoitusjohtaja Pekka Samuelsson.

pankki IBRD laski liikkeeseen samoihin
aikoihin ensimmäisen vesiensuojeluun
liittyvän joukkovelkakirjalainansa.
Kotimainen OP tarjoaa puolestaan
Puhdas Vesi -rahastoaan. Se kohdistaa
sijoituksensa maailmanlaajuisesti yrityksiin,
joiden liiketoiminnasta merkittävä osa liittyy
puhtaan veden riittävyyden turvaamiseen.

Kaksi näkökulmaa
Puhtaan veden niukkuus ja sen kasvava
kysyntä maailmalla on sijoittajan näkökulmasta mahdollisuus, mutta samalla se on
myös riski. Trendi tukee vesialalla toimivien
yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja
kasvua, mutta vastaavasti se voi tietää

Eettinen sijoittaminen – Sijoituskohteiden valintaa
määrittävät sijoittajan omat arvot enemmän kuin
odotettavissa oleva taloudellinen tuotto.

kasvavia kustannuksia ja tuotannollisia
ongelmia paljon vettä käyttäville yrityksille.
Suomessa puhtaan veden riittävyys on
lähes itsestäänselvyys, jota sijoittaja ei välttämättä tule edes ajatelleeksi. Maailmalla
tilanne on kuitenkin toinen, siksi tämä niin
sanottu vesiriski on syytä ottaa huomioon
sijoituspäätöksiä pohdittaessa.
Yksi suomalaisista vastuullisen sijoittamisen pioneereista on finanssitalo Taaleri
Oyj, joka on tehnyt vaikuttavuussijoittamista
jo reilun kymmenen vuoden ajan.
Vaikuttavuus- eli impaktisijoittamisella
tavoitellaan taloudellisen hyödyn lisäksi
yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä,
kun taas monissa muissa vastuullisen

ESG-asiat – Environmental, Social and Governance
issues; ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat.
Poissulkeminen – (Negative screening) negatiivinen arvottaminen; yritysten tai toimialojen karsiminen sijoitusuniversumista tiettyjen kriteerien
perusteella.
PRI – Principles for Responsible Investment; YK:n
vastuullisen sijoittamisen periaatteet.
Suosiminen – (Positive screening) Positiivinen arvottaminen; etsitään yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet
vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja/tai tuottavat
vastuullisia tuotteita tai palveluja.
Temaattinen sijoittaminen – Sijoituskohteiden valinnassa suositaan tietyillä toimialoilla toimivia tai
tiettyjä tuotteita ja palveluita valmistavia yrityksiä.
Vaikuttavuussijoittaminen – (Impact investment)
Sijoituksia yrityksiin, organisaatioihin tai rahastoihin, tarkoituksena tehdä mitattavissa olevaa
sosiaalista ja ympäristöllistä muutosta sijoitustuottojen rinnalla; vaikuttavuussijoittamiseen kuuluu
mikrorahoitus, yhteisösijoittaminen (Community
investing) ja sosiaalisen yrittäjyyden rahastot.
Vastuullinen sijoittaminen – Sijoitustoiminta,
jossa ESG-asiat sisällytetään sijoitusprosessiin ja
omistajakäytäntöihin sillä näkemyksellä, että tämä
edistää sijoitussalkun tuotto- ja riskiprofiilia.
Lähde: Finsif
#vastuullinensijoittaminen
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sijoittamisen muodoissa pyritään välttämään
haitan tekoa liiketoiminnalla.
– Yritykset voisi karkeasti jakaa niihin, jotka
ovat osa ongelmaa ja niihin, jotka ovat osa ratkaisua. Impaktisijoittaja sijoittaa niihin, jotka ovat
osa ratkaisua, sijoitusjohtaja Pekka Samuelsson
kiteyttää.
Hänen mukaansa Taalerin tehtävä on tarjota
asiakkaille vaihtoehtoja, joiden avulla he voivat
vaikuttaa positiivisesti sijoituksillaan esimerkiksi
ilmastonmuutoksen tai jonkun muun merkittävän
ongelman ratkaisuun.

Sijoittaminen kiinnostaa
Ala on kasvanut nopeasti. Maailmanlaajuisesti impaktisijoittaminen on kasvanut noin 30 prosentin
vuosivauhtia ja viime vuonna sen piirissä olevan
sijoitusvarallisuuden arvioidaan ylittäneen jo 500
miljardin dollarin rajan.
Myös Suomessa kasvu on ollut nopeaa. Taalerin viime syksynä Taloustutkimuksella teettämän
tutkimuksen mukaan noin 40 prosenttia kyselyyn
osallistuneista yli tuhannesta sijoittajasta kertoi
vaikuttavuuden eli impaktin määrittävän heidän
tulevia sijoituspäätöksiään. Muutos on suuri, sillä

Vesi on sijoittajalle
sekä mahdollisuus
että riski.

aiemmin tehtyihin sijoituspäätöksiin vaikuttavuus
oli ollut kriteerinä vain 17 prosentissa.
Tutkimus paljastaa myös, että 41 prosenttia
vastaajista arvioi vaikuttavuuden parantaneen
tuottoja.
– Yleinen harhaluulo on, että vaikuttavuuden
saavuttaminen merkitsee tuottojen vähenemistä.
Itse asiassa impakti ja hyvät tuotot kulkevat käsi
kädessä. Me edellytämme kaikilta impaktisijoituksiltamme markkinatuotto-odotuksia riskiin
suhteutettuna, Samuelsson sanoo.
Taaleri hallinnoi jo yli miljardin euron impaktisijoitusprojekteja. Suurin osa varoista on investoitu tuuli- ja aurinkovoimaan liittyviin hankkeisiin,
mutta sijoituksia on tehty myös esimerkiksi vettä
säästäviin teknologioihin.

– Puhdas vesi on yksi keskeisiä teemoja impaktisijoittamisessa maailmalla ja me seuraamme
sitä tiiviisti. Vesialalla ei ole toistaiseksi yhtä
paljon tarjontaa sijoituskohteista kuin esimerkiksi
aurinko- tai tuulivoimalla, mutta vesialan kohteiden määrä kasvaa lähivuosina.
Samuelssonin mukaan vesiala tarjoaa mahdollisuuksia laajan skaalan impaktisijoittamiseen
alkaen yksityisten kotitalouksien vesienkäsittelyratkaisuista isoihin infrahankkeisiin.
– Esimerkiksi Itämeri, kehitysmaiden vesihuolto ja veden riittävyyden tehostaminen kuivien
alueiden maataloudessa voivat tarjota hyviä
kohteita impaktisijoittamiseen.
Vastuullinen sijoittaminen nousee myös Ruotsissa. Econet Groupin ruotsalaisen tytäryhtiön
Econet Vatten & Miljöteknik AB:n toimitusjohtaja
Håkan Persson uskoo, että ympäristökysymykset
nousevat lähivuosina keskiöön myös ruotsalaisten sijoittajien toiminnassa.
– Meillä Ruotsissa toimii jo kestävän kehityksen rahastoja, mutta toistaiseksi en ole havainnut,
että mikään niistä erikoistuisi puhtaaseen veteen.
Kansainvälisillä markkinoilla tällaisia rahastoja
löytyy, Persson kertoo.

Kehitysmaiden vesihuolto ja
veden riittävyyden tehostaminen
voivat tarjota hyviä kohteita
impaktisijoittamiseen.
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Vastuullinen sijoittaminen
on eräänlainen win-win -tilanne.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen
vastuullisen sijoittamisen
päällikkö Anna Hyrske.

Maailman pelastaminen on hyvää bisnestä
Vastuullinen sijoittaminen on kovassa nosteessa Suomessa. Se näkyy muun muassa siinä,
että jo 45 finanssialan yhtiötä on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen
PRI-periaatteet ja sitoutunut toimimaan niiden mukaan.
Paul Öhrnberg KUVA Ilmarinen
YK:N VASTUULLISEN sijoittamisen PRI-periaatteisiin (principles for responsible
investment) sitoutuneiden yritysten määrä Suomessa on selvästi suurempi kuin
esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa, joten suomalaiset toimijat ovat näiltä osin mukana vastuullisuuden eturintamassa. Trendi näkyy myös vastuullisen sijoittamisen
yhdistyksen Finsifin jäsenmäärässä.
– Meitä oli 14 yritystä, kun perustimme yhdistyksen 10 vuotta sitten. Nyt
jäsenyrityksiä on jo yli 70. Jäsenkunta koostuu Suomen sijoitusalan merkittävimmistä toimijoista, joiden yhteenlaskettavan sijoitusvarallisuuden määrä on yli 530
miljardia euroa, Finsifin hallituksen jäsen ja työeläkeyhtiö Ilmarisen vastuullisen
sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske kertoo.
Hän on seurannut vastuullisen sijoittamisen kehittymistä aitiopaikalta, sillä
Ilmarinen oli ensimmäinen suomalainen yhtiö, joka allekirjoitti PRI-periaatteet
vuonna 2006. Hyrske oli myös mukana perustamassa Finsifiä ja hän toimi yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana.
Finsifin tuoreesta selvityksestä ilmenee, että vastuullisuus edistää yrityksen
liiketoimintaa. 87 prosenttia yhdistyksen jäsenyrityksistä arvioi, että vastuullisesta

sijoitustoiminnasta on yritykselle hyötyä. Merkittävimmiksi hyödyiksi mainittiin
parempi tuotto-riskisuhde, sijoitusprosessien kehittyminen, maineenhallinta ja
asiakastyytyväisyys.
Yrityksen arvot, maine ja maailman pelastaminen ovat tärkeitä motiiveja
vastuulliselle toiminnalle, mutta haetaanko niitä sijoitustuottojen kustannuksella?
Hyrske kertoo, että Ilmarisessa on selvää, että sijoituksilta haetaan tuottoja ja
turvallisuutta, eikä vastuullisuudessa ei ole hänen mielestään ristiriitaa näiden
tavoitteiden kanssa.
– Voiton ja tuottavuuden tavoittelu ei ole kadonnut mihinkään. Meidän kokemuksemme mukaan vastuullinen sijoittaminen on tuottavaa. Se on eräänlainen
win-win -tilanne, jossa tuotto mahdollistaa sen, että voidaan tehdä hyvää.
– Lähdemme siitä, että sijoituksissamme tuoton, turvallisuuden ja vastuullisuuden pitää olla tasapainossa. Emme osta salkkuumme ympäristöystävällisesti
toimivaa yhtiötä, jos sen talous ei ole kunnossa. Vastaavasti emme sijoita yhtiöön,
jonka talous on kunnossa, mutta jonka vastuullisuudessa on puutteita, Hyrske
selvittää.
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Osaamisella ja
yhteistyöllä eteenpäin
Suomalaiset yritykset ovat haluttuja kumppaneita kehitysapuprojekteissa,
sillä ne tarjoavat osaamisen ja teknologian lisäksi hyvää hallintoa.
Eija Öhrnberg KUVA Vilja Harala

K

okeneen kehitysyhteistyön asiantuntijan
Siv Ahlbergin mukaan tämä on merkittävä
kilpailuetu, sillä juuri hyvä hallinto on
keskeisessä roolissa, kun puhutaan esimerkiksi
kehitysapuhankkeiden yksityistämisestä ja kustannustehokkuudesta tai vaikkapa vastuullisesta
sijoittamisesta.
Siv Ahlbergilla on pitkä kokemus suomalaisen
teknologian ja osaamisen viennistä ulkomaille. Hän
on työskennellyt muun muassa Pohjoismaiden
kehitysrahastossa, Finnfundissa sekä Finnfundin
hallinnoimassa Finnpartnershipissä. Sekä julkinen
että yksityinen sektori ovat tulleet hänelle tutuiksi.
Hän tuntee hyvin myös Econetin useiden vesialan
projektien kautta.
– Vesi, ympäristö ja energia ovat olleet pitkään
kehitysyhteistyön fokuksessa. Suomalaiset yritykset
tarjoavat osaamisen ja teknologian lisäksi hyvää
hallintoa ja siksi me olemme olleet haluttuja kumppaneita kansainvälisissä hankkeissa.
Hallinto on Ahlbergin mielestä keskeisessä roolissa kehitysapuprojekteissa. Se kytkeytyy keskusteluun
kehitysapuprojektien yksityistämisestä, mikä on
Ahlbergin mielestä kaksipiippuinen juttu.
– Hankkeiden yksityinen operointi toimii periaatteessa ja se on hyväksi toimivalle kokonaisuudelle.
Veden, kuten muidenkin perushyödykkeiden hinnat
eivät kuitenkaan saisi olla vapaasti hinnoiteltuja.
Kaikkien toimintojen yksityistäminen edellyttää hyvää
hallintoa, on vastuutonta antaa toiminnot jollekin
taholle ilman ohjausta, Ahlberg miettii.
Ahlberg on huolissaan myös kehitysmaiden auttamisen rahoituksesta, jossa mopo on hänen mukaansa
karannut käsistä. Hän kuuluttaa nykyistä parempaa
kustannustehokkuutta, jonka saavuttaminen kytkeytyy niin ikään hyvään hallintoon.
– On nurinkurista, että projektien menestymistä

mitataan usein kulutetun rahan määrällä. Olisi paljon
parempi, jos mittarina olisi se, mitä rahalla on saatu
aikaan. Jos projekteja johdettaisiin kuin yksityisiä
yrityksiä, tulos mitattaisiin aikaansaannosten, ei
käytetyn rahan perusteella.

Turha vaatimattomuus pois
Vaikka osaaminen, tekniikka ja hallinto ovat suomalaisilla vesialan yrityksillä hyvässä kunnossa, ei menestyminen kansainvälisillä kilpakentillä ole kuitenkaan
helppoa. Siv Ahlbergin mukaan ongelmana on
yritysten pienuus. Kansainvälisissä tarjouskilpailuissa
jäädään usein isojen jalkoihin.

Hallinto on keskeisessä
roolissa kehitysapuprojekteissa
– Uskon, että yhteistyöllä saataisiin paljon enemmän aikaan ja tässä työssä keskeisessä roolissa on
alan yhteistyöverkosto Finnish Water Forum eli FWF.
– Vielä tärkeämpää olisi kuitenkin, että suuret
suomalaiset yritykset käyttäisivät kotimaista vesiosaamista omiin tarpeisiinsa. Tämä olisi mielestäni
absoluuttinen pakko. Vesialan investoinneista
päätettäessä pitäisi katsoa vuosien päähän. Hankintahinnaltaan halvin ratkaisu ei pitkässä juoksussa
ole useinkaan kannattavin vaihtoehto. Kotimaisten
toimittajien vahvuuksia ovat laatu ja huoltovarmuus
ja ne tarkoittavat säästöjä elinkaarikustannuksissa.
Tämänkin asian lobbaaminen on Vesifoorumin tehtävä, Ahlberg pohtii.
Hän patistaa yrityksiä myös pitämään enemmän
ääntä itsestään, sillä maailmalla suomalaisesta
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osaamisesta ja yrityksistä ei valitettavan usein tiedetä
yhtään mitään.
– Meidän tulisi olla aina yksi askel edellä kilpailijoitamme, Ahlberg sanoo.
– On oltava parempi, fiksumpi ja nopeampi.
Suomessa ollaan turhan vaatimattomia. Pula puhtaasta vedestä ja saastuminen ovat suuria haasteita
ihmiskunnalle, mutta meillä on osaamista, joiden
avulla näitä haasteita voidaan ratkaista. Tämä viesti
pitää viedä maailmalle.

Vastuullista sijoittamista veteen
Vastuullinen sijoittaminen on vahvassa nousussa
maailmalla. Siv Ahlberg näkee, että vesialalla on
paljon mahdollisuuksia kehittää vastuulliseen sijoittamiseen tähtääviä toimintoja ja tuotteita.
– Vastuullisesti hoidetut vesilaitokset olisivat
perussijoittajalle turvallisia ja varmoja sijoituskohteita. Ihmiset haluavat investoida enemmän ja yhä
vastuullisemmin ja he haluavat sijoituksistaan hyvän
olon sekä henkisesti että taloudellisesti.
Ahlberg uskoo, että vastuullisella sijoittamisella
on iso merkitys maailman pelastamisen kokonaiskuvassa. Oikeilla sijoitusvalinnoilla voidaan vaikuttaa
ilmastonmuutokseen. Tieto ja viestintä ovat keskeisiä
asioita ja koulutuksella saadaan paljon hyvää aikaan.
– Valitettavasti vastuullisuutta mittaavat
mekanismit ovat vielä pitkälti kehittelyvaiheessa,
joten oikeiden sijoitusvalintojen tekeminen vaatii
perehtymistä ja tutkimista. Standardit ja sertifikaatit
ovat jo valtavirtaa, mutta mielestäni pitää katsoa
syvemmälle.
– Esimerkiksi vedessä ja energiassa tärkeä tekijä
on tehokkuus. Jos pystyy käyttämään vähempää
enemmän, syntyy tästä itsessään vastuullisuutta.
Kierrätys pitäisi nostaa paljon enemmän esille, kun
tiedetään, että meillä on liian vähän kaikkea jaetta-

Kolu

m ni

Siv Ahlberg

Fatti Furbo

Vesialalla on paljon
mahdollisuuksia
kehittää vastuulliseen
sijoittamiseen tähtääviä
toimintoja ja tuotteita.
vaksi kaikille meille.
Ahlbergin mukaan edelläkävijöitä ovat esimerkiksi niin
sanotut ESG-vastuulliset yritykset. Ne mittaavat avoimesti
omaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuutaan sekä hallintotapaansa. ESG-lyhenne tulee sanoista Environmental, Social
and Governance.
Jos sijoittaja todella haluaa tietää mihin rahansa
sijoittaa, on tutkittava yrityksen toimintaa syvemmin ja
seurattava miten asioita tehdään. Vasta tämän jälkeen
tehdään sijoituspäätös.
– Ihmiset ovat alkaneet äänestämään jaloillaan, mikä
on hyvä asia. On tutkittu ja todistettu, että vastuullisesti
toimivien yritysten tuotto on parempaa. Jos asiat tehdään
hyvin ja kunnolla, sattuu vähemmän vahinkoja, tulee
vähemmän korjattavaa, johon kuluu varoja, Ahlberg sanoo.
Hänen mukaansa on ilahduttavaa, että sijoittaminen ja
vastuullisuus kiinnostavat myös suomalaisia yhä enemmän.
– Riskien ennakointi ja tuotto-odotukset määräävät mihin halutaan sijoittaa. Vastuullisesta sijoittamisesta saa jo
tänään hyvät tuotot ja se antaa myös hyvää mieltä. Syntyy
hyvän kierre, toteaa Ahlberg.

TÄTÄ KIRJOITETTAESSA olen ollut eläkkeellä
vuoden 2019 alusta. Tämä on ollut rajujen
muutosten aikaa, joka on vaatinut itseltäni,
mutta myös läheisiltä paljon. Kanssaihmisiä;
sukulaisia, tuttavia, kavereita ja vanhoja
työkavereita tavatessani keskustelun kulku on
seurannut lähes poikkeuksetta seuraavanlaista kaavaa:
– Hei, kiva nähdä, mitä kuuluu? kysyjä
avaa keskustelun.
– Kiitos hyvää kuuluu, jäin vuoden alusta
eläkkeelle. Mitäs itsellesi? vastaan.
– Sinä vai, ei voi olla totta, miten ihmeessä, nuori, viriili mies? kysyjä jatkaa kasvot
leveässä hymyssä.
Tähän yleensä päättyy tunnustelu. Kysyjästä, ajasta ja paikasta riippuen keskustelu
jatkuu, jos on jatkuakseen.
– Miten saat päivät kulumaan, harrastatko
mitään, esimerkiksi liikuntaa? kysyjä tiedustelee kulmat kurtussa, mutta edelleen hymyillen
toisella suupielellään.
– Joo, kalastelen, teen vapaaehtoistyötä
ja olen aina tykännyt lukemisesta. Myöntelen,
aavistaen tulevan jatkon ja olen jo hiukkasen
varuillani.
– Joo, joo, mutta harrastatko mitään
niinkuin oikeasti? Käytkö salilla treenaamassa, juoksu- tai fillarilenkki on kesällä ok,
talvella uinti ja tietysti hiihto, murtsikkaa?
Voi olla, että olet vähän liian vanha mäkeen,
kysyjä luennoi totisena ja otsaryppy kasvoja
varjostaen.
TÄSSÄ VAIHEESSA kannattaisi keskustelu
lopettaa, koska muussa tapauksessa sorrun
selittelemään, miltä minusta todella tuntuu.
OIKEASTI JA oikeasti, tämä eläkkeellä olo
vaatii totuttelua, harjoittelen edelleen, ei tämä
niin helppoa ole. Vaikka itse olen saanut asian
sisäistettyä, niin ihmiset ympärilläni ovat
edelleen yhteydessä minuun asioissa, jotka
kuuluvat työssä käyville. Vaatii aika paljon
itsekuria olla puuttumatta asioihin, jotka
tuntee hallitsevansa, ja toisaalta en haluaisi
olla muita neuvomassa.
– Parempi on laittaa homma kerralla
pakettiin ja lopettaa työnteko heti ja siihen
paikkaan, kun eläke alkaa, ei kannata roikkua
töissä määräajan umpeuduttua muiden harmina, kysyjästä lyhyessä ajassa luennoitsijak-
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si itseoppinut vastaa määrätietoisen tuimana
ja varmana itsestään.
Viimeistään tähän keskustelu loppuu; olen
joko kävellyt kohtaamisesta tieheni tai minut
on jätetty paikoilleni joko unohdettuna tai
idiootiksi manattuna.

”Piinallista hiljaisuutta
pahempaa ei ole
kuin pinnallinen
keskustelu”
– Harry Dean Stanton –

IHAN VAAN itseni takia ajattelin kertoa teille
seuraavan tarinan tekemästäni vapaaehtoistyöstä hyödyntäen harrastuksiani eli
kalastamista ja lukemista.
Pidän todella kalastamisesta. Mökillä
kalastelen viikonloppuisin lähinnä verkoilla,
mutta pari kertaa vuodessa käyn kalalla milloin
missäkin päin maailmaa. Viime helmikuussa
olin Filippiineillä Sergaon saarella purjekaloja
pyytämässä ja syyskuussa Kuusamon Kitkajärvellä taimenta vetouistelemassa. Pian lähden
Tammisaareen jättihauen pyyntiin.
Suomalaisen vesirakentamisen vienninedistäminen on ollut minulle, jos ei nyt ihan
sydämen asia, niin kuitenkin asia, jolle olen
uhrannut paljon ajatuksia, aikaa sekä jonkin
verran rahaa. Olen osallistunut Team Finlandin
vienninedistämismatkoille Suomen tasavallan
presidentin ja pääministerin delegaatioissa,
olen ollut Business Finland Emerging Market
Advisory Boardin puheenjohtajana, Finnish
Water Forumin hallituksen jäsen kolme kautta
ja mukana Vesilaitosyhdistyksen vetämässä
hankkeessa, jossa työstettiin toimintamalleja
vesilaitosten kansainvälistymiselle.
Rahaa kului matkustellessani omalla
kustannuksella Brysseliin puolen tusinaa
kertaa kahden vuoden ajan ollessani EU:n
komission European Innovation Partnership
for Water ohjelman High Steering Commiteen
SME jäsen. Olin ainoa yrityksiä edustava
jäsen 25 jäsenen joukossa. Tiedän kantaneeni
oman korteni kekoon Suomen vesiviennin
edistämiseksi.
Mats Ahlnäs

Talousoppia nuorilta nuorille
Lukioikäiset pörssilähettiläät perehdyttävät yhdeksäsluokkalaisia
sijoittamisen saloihin elämänmakuisin esimerkein.
Riikka Mäkinen KUVAT Riikka Mäkinen, Pörssisäätiö

P

örssisäätiön kouluttamat Pörssilähettiläät
kiertävät yläkouluissa kertoen oppilaille
taloudesta ja rahasta yksinkertaisesti heidän
omalla kielellään. Esitysmateriaali tulee Pörssisäätiöltä,
esimerkit kuitenkin nuorilta itseltään. Pörssisäätiön
toimitusjohtaja Sari Lounasmeri on erityisen ylpeä
oppituntien tarinallisuudesta ja kekseliäisyydestä.
– Lähettiläät kytkevät aiheet jokaisen nuoren
arkeen. He ovat keksineet loistavia käytännön esimerkkejä kuvaamalla esimerkiksi rahastoa valmiiksi karkkipussiksi, josta näkee, mitä siellä on, mutta karkkeja
ei voi itse valita. Irtokarkeista taas voi ottaa juuri ne,
jotka haluaa, minkä voi rinnastaa osakesijoittamiseen,
jossa sijoittaja itse valitsee jokaisen yhtiön, Lounasmeri
kertoo ylpeänä.
Vapaaehtoisessa koulutusohjelmassa 15–19-vuotiaita nuoria valmennetaan oman taloutensa hallintaan,
sijoittamiseen sekä pörssin toimintaan, minkä jälkeen
lähettiläät kiertelevät kouluissa kertomassa samoista
asioista muille nuorille. Maksuttoman vierailun anti on
suunnattu erityisesti yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin tunnille.
Lounasmeren mukaan Pörssisäätiön ajatuksena
on herätellä nuoria miettimään rahankäyttöään ja sen
hallitsemista pienin askelin. Mistä rahaa tulee ja mihin
sitä menee? Paljonko nuori voisi vuosittain säästää
jättämällä esimerkiksi energiajuomat pois, ja mitä
säästetyllä rahalla voisi sen sijaan tehdä?

– Emme halua varoitella, vaan opastaa nuoria
miettimään rahoitusasioita fiksusti. Kuvitelmanamme ei
ole, että ysiluokkalaiset alkaisivat heti sijoittamaan, vaan
se, että he saisivat tiedon eri mahdollisuuksista hyvissä
ajoin. Unelmia voi tavoitella suunnittelemalla ja säästämällä, myöhemmin vaikka sijoittamalla. Tavoitteenamme
on tahtotilan muokkaaminen, Lounasmeri painottaa.
Nuoret panostavat vastuullisuuteen
Nuoret osaavat kysyä ja kyseenalaistaa, mikä näkyy
myös nuorten ja nuorten aikuisten sijoittamisessa.
Sijoituspäätöksiä tehdään Lounasmeren mukaan usein
arvopohjalähtöisesti.
– Aikuisilla sijoituspäätöstä tehtäessä ensimmäinen skannauskriteeri on yleensä numeerinen mittari,
nuoremmilla sijoittajilla se liittyy useammin vastuullisuuteen. Nuori valitsee eettisestä näkökulmasta, mihin
asioihin haluaa kiinnittää huomiota ja mitä edistää tai
poissulkea.
Apuja vastuullisuuden tarkistamiseen ja sen huomioimiseen löytyy nykyisin monilta eri tahoilta. Osakesalkkuunsa voi etsiä suoraan vastuullisia rahastoja
ja vihreitä joukkolainoja tai hyödyntää valinnoissaan
valmiita listauksia ja vastuullisuusvertailuja.
– Nuoret ovat kriittisiä ja osaavat myös katsoa
termien taakse sekä selvittää taustoja. He seuraavat
muun muassa yritysten markkinointia ja vastuullisuusraportteja.

Pörssilähettiläät Laura ja
Oskari jakavat
talousvinkkejään yhdeksäsluokkalaisille.
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Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari
Lounasmeri toivoo
nuorten miettivän
rahankäyttöään.

Nuoret tekevät
sijoituksia usein
arvopohjalähtöisesti.
Lisää talousopetusta kouluihin
Voittoa tavoittelemattoman Pörssisäätiön vuonna
2017 käynnistämä Pörssilähettiläs-projekti kehitettiin
nuorten taloudenhallinnan parantamiseksi. Taustalla
vaikuttivat lisääntyneet kouluvierailupyynnöt sekä
hyvät kokemukset naapurimaasta.
– Meillä oli vahva tarve vapaaehtoisverkostolle,
joka voisi jalkautua kouluihin. Koulutusohjelman
perustamisen inspiraation lähteenä on toiminut laaja
ruotsalainen kouluohjelma. Vahva, jo koulussa alkanut
talousosaaminen on yksi syy Ruotsin menestykselle,
Lounasmeri uskoo.
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on opettanut
talousasioita Suomen peruskoulun 6.- ja 9. -luokkalaisille Yrityskylä-konseptin avulla jo vuosia. TAT:n sivuilta
löytyy myös ammattioppilaitoksille ja lukioille tarkoitettu ladattava oppimiskokonaisuus sijoittamisesta ja
yritystoiminnasta opetusvideoineen.
Talousopetusta on lisätty myös opetussuunnitelmaan. Syksystä 2016 lähtien talouslukutaitoa on
opetettu jo neljänneltä luokalta lähtien. Yläkoulussa
ja lukiossa talousasioita käsitellään yhteiskuntaopin
oppiaineessa.
– Toivoisin, että sijoittamisesta ja yleensäkin talousasioista puhuttaisiin koulussa vielä paljon enemmän.
Se voisi toimia erityisesti tyttöjen eduksi. Tällä hetkellä
nimittäin ainoastaan kolmasosa sijoittajista on naisia,
Lounasmeri summaa.

Ust-Ilimskin sellutehdas
on suunniteltu otettavaksi
käyttöön heinäkuussa 2021.

Ilmasto sanelee
aikataulua Ust-Ilimskissä
Venäjän suurimman
puunjalostusyrityksen Ilim
Groupin sellutehdasurakka
Siperian arktisissa
olosuhteissa Ust-Ilimskissä
käynnistyi keväällä heti kun
Siperian ilmasto sen salli.
Tommi Ikävalko, Eija Öhrnberg
KUVAT Vilja Harala, Econet Group

A

rviolta puolitoista vuotta kestävää KVR-urakkaa vetää Econetin osalta Tommi Ikävalko,
mies, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus työskentelystä Venäjällä.
Kuinka merkittävästä projektista on kysymys?
– Vaikka kaikki projektit ovat omalla tavallaan
merkittäviä, on nyt kyseessä erityisen suuruusluokan
kokonaisuus, jollaisia ei tule ihan joka vuosi. 13 miljoonan euron arvoinen sopimus on meille tärkeä ja Ilim
Group on vanha asiakas, jonka kanssa olemme tehneet
yhteistyötä jo vuosia. Saimme tämän projektin, koska
osaamiseemme ja teknologiaamme luotetaan.

Mitä on Econetin vastuualue tässä projektissa?
– Teemme uuden kartonkilinjan jätevesilaitoksen
prosessi-, rakennustehtävä-, putkisto, automaatio- ja
sähkösuunnittelut ja näiden osuuksien materiaalien
toimitukset, pois lukien kaapelit, sekä huolehdimme
asennusvalvonnasta, käyttökoulutuksesta ja käyttöönotosta. Tarvittavat materiaalit kuljetetaan Siperiaan
rautateitse ja rekoilla maantiekuljetuksina.

Erityistä huomiota vaatii myös logistiikan suunnittelu.
Jos kaikki tarvittavat osat ja materiaalit toimittaisiin
rekoilla, tarvittaisiin noin 50 autoa ajamaan Suomesta
lähes 6 000 kilometrin päähän Ust-Ilimskiin ja rekkojen
tulisi pysyä olosuhteista huolimatta aikataulussa.
Onneksi osa kuljetuksista tehdään rautateitse.
AQ-lehti seuraa Ust-Ilimsk –projektin etenemistä
seuraavassa, syksyllä ilmestyvässä numerossa.

Millaisella kokoonpanolla projekti tehdään?
–Suunnitteluvaiheen projektitiimissä on yhteensä
kolmisenkymmentä henkilöä, jotka jakaantuvat aika
tasan Ilim Groupin , Advis Plussan ja Econetin kesken.
Projekti tulee kuitenkin koskettamaan lähes jokaista
econetilaista jossain vaiheessa jollakin tapaa. Työmaalla tullaan tarvitsemaan parhaimmillaan suurin piirtein
viisinkertainen määrä henkilöstöä tämän hetkiseen
verrattuna.
Aikataulu on suunniteltu niin, että tehtaan
käyttöönotto alkaisi heinäkuussa 2021 ja takuuajot
tehtäisiin maaliskuussa 2022.
Mikä on parasta ja mitä haasteita projektissa on?
– Tämän suuruusluokan projekteja voisi olla tietenkin
enemmänkin, ne ovat yleensä yrityksen taloudelle
hyväksi. Normaalien projekteihin liittyvien haasteiden
lisäksi Ust-Ilimskin ilmasto aiheuttaa omat rajoitteensa.
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Tommi Ikävalko

Urheiluhenkeä
ja liikunnan iloa
Econetin sponsoroima joukkue pelasi puhtaan veden lähettiläänä
Euroopan suurimmassa Pipolätkä-turnauksessa.
TEKSTI JA KUVAT Janne Karlsson

E

conetin tukemana kiekkojoukkue Team VFR
nautti talviurheilun ainutlaatuisesta tunnelmasta Rukalla järjestetyssä Pipolätkäturnauksessa tammikuun lopulla. Team VFR voitti
neljä ensimmäistä peliään, mutta kärsi kirvelevän 6-7
tappion ja karsiutui loppupeleistä viidennessä ottelussaan. Joukkueen tavoitteena oli pelata tosissaan
voitosta, ottamatta kuitenkaan leikkimielistä peliä
liian vakavasti.
Pipolätkää pelataan neljän hengen joukkueissa
kahdeksan pelaajan kentällisin, ilman maalivahtia
pienellä kentällä ja vapain vaihdoin. Pelaajilla tulee
olla luistimet, maila ja kypärä, muut varusteet ovat
vapaaehtoisia. Yksi peli kestää 15 minuuttia. Rukan
turnauksessa alkusarjassa
jokaisella joukkueella
oli 3-4 peliä, jonka
jälkeen seurasivat

pudotuspelit.
Pudotuspeleissä Team VFR:lle kävi valitettavasti
jo alkuvaiheessa köpelösti. Joukkueen kapteeni,
rekrytointikonsultti Olli-Valtteri Laaksonen totesi
turnauksen tavoitteiden silti täyttyneen.
– Saatiin nauttia tunnelmasta, hienosta talvisäästä, liikunnan ilosta ja mainiosta urheiluhengestä.
Huikea tapahtuma. Kannatti lähteä.
VFR:n joukkueessa pelasi myös hienon ammattilaisuran tehnyt Toni Mäkiaho. Hänet tunnettiin
pelaajauransa aikana erityisesti kovana taklaajana.
Tosin taklaus on pipolätkässä kielletty. ”Mäkkäri” saavutti aktiiviuransa aikana muun muassa MM-hopeaa
Sveitsin kisoissa 1998 ja hän oli pitkään SM-liigan
kaikkien aikojen jäähykuningas.
Rukan Pipolätkä-turnaus on lajissaan Euroopan
suurin ja se keräsi hyväntuulisia kiekkoilijoita lähes
sadan joukkueellisen verran. Tapahtuma järjestetään

Valtavan hieno
tapahtuma! Ensi
vuonna uudestaan!

AQAQ/ /16 16

jälleen ensi vuonna, tällöin jo kuudetta kertaa ja
ilmoittautuneita on jo nyt ennätykselliset yli 100
joukkuetta. Econetin antama tuki Team VFR:lle
teki mahdolliseksi joukkueelle hienon turnauksen.
Kiitokset siitä!

Pipolätkää pelataan neljän
hengen joukkueissa.

Econet sponsoroi Team
VFR:ään myös vesipulloin.

Lääketeollisuuden jäämät
kuriin Ruotsissa
Koelaitostestit lääketeollisuuden
jäämien poistamiseksi kunnallisesta
jätevedestä käynnistettiin Rustorpin
vedenpuhdistuslaitoksella Ruotsissa.
Hans Carlsson KUVA Econet Vatten & Miljöteknik AB

E

conet Vatten & Miljöteknik
AB rakentaa farmaseuttisten
jäämien poistoon tarkoitetun
koelaitoksen Etelä-Ruotsissa Ronnebyn
kunnassa sijaitsevan Rustorpin vedenpuhdistuslaitoksen yhteyteen.
EU:n vesialan kehysdirektiivi johtaa
lähitulevaisuudessa mitä todennäköisimmin investointeihin vedenpuhdistuslaitosten farmaseuttisten jäämien
poistojärjestelmissä kaikissa EU:n
jäsenmaissa.
Ruotsalaisia vedenpuhdistuslaitoksia ei ole suunniteltu lääketeollisuuden
jäämien tai muiden pysyvien orgaanisten epäpuhtauksien vähentämiseen tai
poistamiseen. Ensimmäiset kunnalliset
vedenpuhdistuslaitokset, jotka on varustettu kehittyneillä, mainitun tyyppisten aineiden vähentämiseen liittyvillä
käsittelyominaisuuksilla, ovat käytössä
lähinnä Sveitsissä ja Saksassa. Muista
maista saadut kokemukset ovat
tärkeitä, kun pyritään määrittämään,
kuinka Ruotsissa olevia erityyppisiä
vedenpuhdistuslaitoksia on mahdollista
päivittää ja millaisia seuraamuksia,
kuten kohonneita kustannuksia ja
turvallisuusnäkökohtia, päivitykset
aiheuttavat. Jauhettu aktivoitu hiili ja
otsonointi ovat tavallisimmin suositellut
kaksi menetelmää, vaikka rakeisen
aktivoidun hiilen läpi suodattamista
tutkitaankin useammin.
Tavoitteena on selvittää kuinka
otsonointi ja sitä seuraava rakeisen
aktivoidun hiilen (GAC, Granulated
Activated Carbon) avulla suodattaminen
voidaan yhdistää niin, että biologisesti
käsitellyn jäteveden farmaseuttiset jää-

mät vähenevät vähintään 80 prosentilla.
Koelaitos käynnistetty
Koelaitoksessa tutkitaan rumpusuodatinta, otsonireaktoria ja GAC-suodatinta.
Rumpusuodattimen tehtävä on poistaa
hiukkasia niin tehokkaasti, että suspensoituneiden aineiden (SS, Suspended
Substance) pitoisuus rumpusuodattimen jälkeen on alle 5 mgSS/l.
Viimeisen kellutusyksikön läpi
kulkenut biologisesti käsitelty vesi pumpataan koelaitokseen. Pumpun virtaus
on säädettävissä välille 1–7 m3/h, joka
vastaa seuraavia otsonireaktorin ja
GAC-suodattimen käsittelyaikoja: Otsonireaktori 10,3 – 72 min, GAC-suodatin
(maks. täyttö), 10,8 – 75,6 min. GAC-suodattimen lyhyempi käsittelyaika on
mahdollista aikaansaada käyttämällä
suodattimessa pienempää määrää
GAC:tä.
Yhdeksän viikon
näytteenotto-ohjelma
Näytteenotto-ohjelma on suunniteltu
toteutettavaksi yhdeksän viikon ajan,
minkä jälkeen ohjelmaa on mahdollista jatkaa vielä muutama lisäviikko
kiinnostusta herättävien tulosten
tarkistamiseksi. On myös mahdollista,
että näytteenotto-ohjelman aikana
ilmenevät ongelmat aiheuttavat sen,
että suunniteltu yhdeksän viikkoa ei
riitä suunnitelman läpivientiin.
Taulukossa 1 on koejakson aikataulu. Tavoitteena on osoittaa, vaihtelemalla
otsonin annostusta ja GAC-suodattimen
käsittelyaikaa (virtausta ja hiilen määrää vaihtelemalla), että 80 prosentin

Viikko
luku
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Virtaus
m3/h
7
7
7
7
7
7
4,7
4,7
4,7

GAC
min
5,0
5,0
5,0
10,0
10,0
10,0
15,0
15,0
15,0

EBV
Otsoniannos
akkumuloitunut
g/m3
2017
2
4035
5
6052
8
7061
2
8070
5
9079
8
9750
2
10422
5
11093
0

t, otsoni
min
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
16,2
16,2
16,2

Suunnitelma eri asetuksille koelaitostesteissä (EBV = Empty Bed Volume).
puhdistustaso farmaseuttisten jäämien
osalta on mahdollista saavuttaa, sekä
hankkia tietoa siitä, mikä otsoniannostuksen ja GAC-suodattimen
käsittelyajan yhdistelmä on edullisin
suorituskyvyn ja kustannusten kannalta. On tosin todettava, että otsonireaktorin käsittelyaika vaihtelee virtausta
muutettaessa, mutta tällöin on oleellista
varmistaa, että otsonireaktorin käsittelyaika on tarpeeksi pitkä, jotta kaikki
otsoni ehtii reagoida. Näissä kokeissa
todetut käsittelyajat ovat kaikki riittäviä.
Suunnitellun koejakson viimeisessä
osassa otsoniannos on viikon verran
nolla, jotta saataisiin selville, kuinka
GAC-suodatin kykenee selviytymään
tehtävästä yksinään. Tämä toteutetaan
käyttämällä GAC-suodattimen käsit-
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telyaikaa, joka on ilmoitettu riittäväksi
mainitun tyyppisessä käyttötarkoituksessa.
Näytteistä analysoidaan viikoittain
(arkipäivisin maanantaista perjantaihin)
kahtakymmentä eri ainetta kolmesta
eri kohdasta: ”ennen rumpusuodatinta”,
”otsonireaktorin jälkeen” ja ”GAC-suodattimen jälkeen”.
Yllä kuvatun säännöllisten kokeiden
jakson jälkeen lupaavinta GAC-suodattimen käsittelyajan ja otsoniannoksen
yhdistelmää testataan tarkemmin muutaman viikon ajan. Lisäksi viikonloppuisin toteutetaan erityistä näytteenottoa
sen selvittämiseksi, poikkeavatko
arkipäivien ja viikonloppujen aikana
ilmenevät farmaseuttisten aineiden
kuormitukset toisistaan.

POREITA

Seuraava
AQ-lehti ilmestyy
marraskuussa
2020.

Itämeren
roskaantuminen
hallintaan
Roskat eivät kunnioita maiden välisiä rajoja, eikä
ympäristöstä löytyvään roskaan yleensä liity
sellaista tietoa, jonka perusteella voisi päätellä
jotakin sen alkuperästä. Roskat voivat siirtyä
sateen, tuulen, sulamisvesien, virtaavien vesien ja
virtausten, eläinten ja ihmisten tarkoituksellisen
toiminnan seurauksena. Etenkin suhteellisen kevyet
muoviroskat voivat kulkeutua kauas päästölähteestään. Roskat myös hajoavat ja haurastuvat
päädyttyään luontoon, jolloin niiden koko, määrä ja
ominaisuudet muuttuvat.
Meriympäristön roskaantumisen hillitsemiseksi
tarvitaan kustannustehokkaita toimenpiteitä. Jotta
toimenpiteet voidaan kohdentaa oikein, tarvitaan
suunnittelun tueksi ajantasaista tietoa meriympäristössä olevan roskan määrästä, laadusta, lähteistä

ja kulkeutumisreiteistä sekä ison, silminnähtävän,
että mikroskooppisen pienen roskan osalta.
Rannoille päätynyt roska on vain pieni osa
kaikesta jätteestä, jota meriympäristöön joutuu
ihmistoimintojen seurauksena. Arvioiden mukaan
jopa 70 prosenttia maailman merien roskasta on
näkymättömissä meren pohjalla.
Merien roskaantumista seurataan kaikkialla
maailmassa, myös Itämeren ympärysmaissa ja
Suomessa, yleisimmin rannoilta ohjeiden mukaan
kerätyn ja luokitellun roska-aineiston avulla.
Monissa maissa rantaroska-aineistoa täydennetään
pohjaroskien seurannalla, jota yleensä toteutetaan
pohjatroolauksen avulla.
Lähde: SYKE
#itämerenroskaantuminen #meriympäristö

Tiesitkö?
Saastunut
vesi hidastaa
talouskasvua.

Ei puhdistusliinoja, kosteuspyyhkeitä
tai nenäliinoja wc-pönttöön!

Tiesitkö?
Keskeisimpiä
pohjaveden tilaa
heikentäviä aineita
ovat kloridi,
ammonium ja vanhat
käytöstä poistuneet
torjuntaaineet.

Koronavirustilanteen johdosta erilaisten
paperien ja puuvillakuituisten hygieniatuotteiden
käyttö on kasvanut merkittävästi. Käsi- ja muusta
hygieniasta tuleekin nyt huolehtia erityisen
hyvin. Desinfioivat puhdistusliinat tulee käytön
jälkeen laittaa sekajätteisiin, ei wc-pönttöön.
WC-pönttöön huuhdellut puhdistusliinat ja
muut vastaavat hygieniatuotteet aiheuttavat
helposti tukoksia viemäriputkissa ja jätevedenpumppaamoilla. Päinvastoin kuin vessapaperi,
nämä tuotteet on suunniteltu niin, että ne eivät
hajoaisi kastuessaan.
Kiinteistöissä viemäriputkiin muodostuvien
tukosten avaamisesta koituu ylimääräistä vaivaa
ja kuluja. Jätevedenpumppaamoiden ja viemäriverkoston kunnossapidosta sekä tukosten
poistamisesta huolehtii alueen vesilaitos, mutta
AQ / 18

tukoksista voi aiheutua ongelmia ja saasteita
asukkaille ja ympäristölle.
Vessanpönttöä ja viemäriä tulee käyttää vain
siihen mihin se on tarkoitettu, eli sinne saa
laittaa wc-paperia ja ns. sitä itseään,
sekä pesuvesiä. Vessassa on hyvä
olla roskapönttö, johon voi laittaa
muut roskat.  Nenäliinat ja talouspaperi kuuluvat bio- tai sekajätteeseen.
Lähde: HSY
#käsihygienia

Tiesitkö?
ko

Ekote

Vuodesta 2015 kalaa on
kasvatettu enemmän kuin lihaa.

Ilmastotoivoa
ahdistuksen sijaan

Kalankasvattamo Norjassa.

Kalankasvatus muutoksessa
Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät kaikkialla maailman vesistöissä. Suomen ruokakalasta
95 prosenttia on kasvatettua kirjolohta, joka tulee
pääosin ulkomailta. Ilmaston lämpeneminen
aiheuttaa vaikeuksia kalankasvatukselle aina
mitä lähempänä rannikkoa kalaviljelmät sijaitsevat. Norjan merialueilla kasvatettu merilohi on
kirjolohta herkempi veden lämpötilan vaihteluille.
Jäämeren alueella lämpötilan nousu voi jopa lisätä

kalansaaliita. Trooppisilla merillä veden lämpötilan
nousu taas vähentää kalakantoja ja näin vaikeuttaa
kalankasvatusta.
Kasvatetun kalan määrä ohitti maailman
naudanlihan tuotannon vuonna 2015, ja viljelmät
tuottavat lähes kaksi miljardia kiloa enemmän kalaa
joka vuosi.
Lähde: Luke
#kalankasvatus
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Tietoa, taitoa ja teknologioita ilmastokriisin ratkaisemiseksi löytyy ja torjuntatyössä edistytään koko ajan. Kaivattaisiin kuitenkin vielä enemmän poliittista tahtoa;
nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin.
Jotta luonnon köyhtyminen voidaan
pysäyttää, vuonna 2020 uudistetaan
luonnon turvaksi tehty YK:n kansainvälinen biodiversiteettisopimus. Ilmastokriisin kannalta ratkaisevat askeleet otetaan
seuraavassa ilmastokokouksessa.
Valtioiden tulee julkistaa tiukennetut
päästövähennystavoitteensa jo ennen
kokousta, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, kuten ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen, on
mahdollista toteuttaa.
Lähde: wwf.fi
#ilmastokriisi, #biodiversiteettisopimus,
#ilmastosopimus

www.econetgroup.fi

