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Siirtyminen fossiilisista raaka-aineista uusiutuviin vaihtoehtoihin 
on vastuullinen valinta asiakkaillesi, tuotteillesi ja ympäristölle.

UPM Biochemicals valmistaa biokemikaaleja vastuullisesti 
hankitusta puusta. Puupohjaiset ratkaisumme auttavat 
yrityksiä lisäämään vastuullisuutta – laadusta tinkimättä. 
Asiantuntijamme ja kumppanimme tukevat sinua  
siirtymisessä uusiutuvien materiaalien aikakaudelle.

Tartutaan yhdessä biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin!
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Miten kulunutta vuotta voisi summata? Kenellekään tuskin tulee ikävä vuotta 2020, enkä 
halua käyttää liikaa palstatilaa negatiivisiin asioihin. Kaikilla on varmasti ollut hyviä ja huo
noja hetkiä, mutta uskon, että opimme itsestämme eniten juuri vaikeina aikoina. Yhteistyö ja 
toistemme tukeminen tekevät meistä entistä vahvempia. Yhdessä voimme tehdä maailmasta 
paremman paikan. 

Miten me UPM:llä aiomme muuttaa maailmaa? Aloitetaan siitä, että sitouduimme ensim
mäis ten suomalaisyhtiöiden joukossa YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen. Olemme todella yl
peitä tästä. Taistelemme ilmastonmuutosta vastaan innovoimalla uusia tuotteita, sitoutumalla 
hii li   di  oksidi päästöjen vähentämiseen 65 prosentilla ja ilmastopositiivisella metsänhoidolla. Li
säksi sidoimme 750 miljoonan euron syndikoidun valmiusluoton marginaalin pitkän aikavälin 
biodiversiteetti ja ilmastotavoitteisiin. 550 miljoonan euron investointimme puupohjaisten 
bio  kemi kaalien tuotantoon on hyvä esimerkki innovaatiosta, joka tarjoaa jotakin aivan uutta 
maailmalle.

Tämän numeron teema, Uusia alkuja, on ajankohtaisempi kuin koskaan. Haluamme nostaa 
esille sekä liiketoiminnassamme että muualla tehtyjä hyviä tekoja, joiden tavoitteena on luoda 
tuleville sukupolville kestävä tulevaisuus. Me UPM:llä uskomme, että parempia aikoja on lu
vassa, jos otamme suunnaksi yhteisen päämäärän. 

Lahjakkaat ihmiset tekevät tälläkin hetkellä kovasti töitä, jotta maailmasta tulisi entistä 
parempi paikka. Se herättää minussa suurta toivoa. Tässä numerossa tarkastellaan vedyn ja 

biokemikaalien laajenevaa roolia, kulutuksen vähentämistä 
ja yhtiöiden roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Saamme 
myös pikakurssin vuolemiseen ja sukellamme arkisen maito
tölkin historiaan. Luvassa on siis jotakin jokaiselle.

Lopuksi haluan kiittää kollegoitani monitaitoisuudesta ja 
sitkeydestä näinä koettelevina aikoina. Olen ylpeä siitä, että 
saan työskennellä teidän kaikkien kanssa. 

Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne!
 
Hanna Maula, päätoimittaja
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Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella  
liiketoimintaalueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood.  
Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta  
hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen 
liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM BIOFORE – BEYOND FOSSILS.
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J os vuosi 2020 pitäisi tiivistää yhteen lauseeseen, se voisi 
kuulua näin: kukaan tai mikään ei ole ollut immuuni tänä 
vuonna koetuille haasteille. Tämä pätee myös päivittäista
varakauppaan, joka tosin jatkoi porskuttamistaan, vaikka 

koronaviruspandemia pyyhkäisi koko maailman yli. Elintarvik
keiden sekä hygienia ja kodintuotteiden räjähtänyt kysyntä nos
ti päivittäistavarakaupat entistä keskeisempään asemaan ihmis
ten arjessa.

Jättiloikka verkkokaupalle
Vähittäiskauppatutkimuksen johtaja Meghann Martindale 
CBRE:stä kertoo, että päivittäistavaroiden verkkokauppa on kas
vanut valtavasti eri puolilla maailmaa vuonna 2020.

”Vuoden 2019 lopulla päivittäistavaroiden verkkokaupan 
pene traatioaste oli vain noin kolme prosenttia. Se nousi 15–20 
prosentin välille, ja arvelen sen vakiintuvan noin kahdeksaan 
prosenttiin vuonna 2020.” Martindale toteaakin: ”Tarkasteltavan 
datan mukaan koronaviruspandemia nopeutti päivittäistavaroi
den verkkokaupan kasvua 3–5 vuodella.”

Martindale arvelee, että monet asiakkaat palaavat pitemmän 
päälle kauppoihin. Syynä voi olla tyytymättömyys ruokatoimi
tuksiin tai pelkästään halu päästä valitsemaan varsinkin erikois 
ja tuoretuotteet itse.

Bostonin alueella Yhdysvalloissa asuva Natalie Cantave kuu
luu tähän leiriin. ”Koronaviruspandemian alussa tilasin päivit
täistavarat kotiin muutaman kerran”, hän kertoo.

Toimitusajat eivät kuitenkaan aina sopineet Cantaven aikatau
luihin, ja hän halusi mieluummin valita tietyt tuotteet itse. Niinpä 
hän palasi ostoksille kauppaan heti, kun rajoituksia höllennettiin.

”Kotiintoimitus toimii hyvin pastan ja kuivatuotteiden osalta, 
mutta haluan itse valita tuoretuotteet niiden laadun varmistami
seksi.”

Hyötysuhdetta etsimässä
Maailmanlaajuinen lähikauppojen suosion kasvu ja osaltaan 
myös liikkumisrajoitukset ovat johtaneet keskenään ristiriitai
siin trendeihin.

Lähikauppojen merkityksen kasvun myötä osa kotitalouksista 
ostaa yhtä paljon päivittäistavaroita kuin ennen pan
demiaa mutta korkeampaan hintaan. Näin kävi Male
siassa asuvalle Ashley Piille. 

”Kotini lähellä on enemmän kalliita supermarkette
ja kuin halpakauppoja”, hän kertoo. Joten vaikka hä
nen viikoittaiset ostoksensa ovat määrällisesti samalla 
tasolla kuin ennenkin, niihin käytetty summa on kas
vanut tänä vuonna.

Filippiiniläinen Joice Carrido-Carrera on myös 
pannut merkille ruokalaskunsa kasvamisen. Hän ker
too, että karanteenin aikana hänen kotitaloudessaan 
”viikoittaiset menot ovat nousseet noin kymmenen 

Kuluttajien ostoskorien sisältö 
on muuttunut merkittävästi 
tänä vuonna. Osa muutoksista 
saattaa jäädä pysyviksi.

Virus iski ostoksiin
prosenttia”. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, johtuuko tämä pande
miasta vai muista elämäntapamuutoksista, joita hänen perhees
sään tehtiin jo ennen pandemian puhkeamista.

Intiassa rajoitustoimet ovat olleet tiukkoja, joten Nupur 
Chowdhuryn perhe on syönyt paljon harvemmin ulkona ja osta
nut sen sijaan enemmän elintarvikkeita kotiin. 

”Olemme tilanneet päivittäistavaraostokset kotiin kuljetettui
na entistä useammin pandemian vuoksi. Käymme harvemmin 
ulkona, joten on helpompi saada ostokset suoraan kotiin, kun 
emme pysty noutamaan niitä kotimatkalla töistä.”

Taloudellisten paineiden ja kauppojen rajallisten valikoimien 
vuoksi kuluttajat ovat yhä useammin päätyneet kaupan omiin 
merkkeihin.

”Monien kuluttajien taloudellinen tilanne on heikentynyt 
kautta maailman, joten he valitsevat kaupan omia merkkejä ja 
halvempia tuotteita”, Martindale kertoo. ”Se kannattaa pitää 
mielessä, sillä talous ei elvy samassa tahdissa kaikkialla maail
massa.”

Asiakkaiden toivomat halvemmat hinnat voivat vaikuttaa 
myös päivittäistavarakaupan rakenteeseen. IGD Retail Analysis 
tutkimuksessa ennustetaan, että vuosina 2021–2022 kaikista 
kanavista nopeimmin kasvavat halpakaupat, sillä asiakkaat jou
tuvat tinkimään menoistaan työttömyyden kasvaessa.

Uusi normaali
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna vaikuttaa todennäköiseltä, että 
päivittäistavaraostosten ”uudessa normaalissa” yhdistyvät ih
misten vanhat tottumukset ja rajoitustoimien aikana omaksutut 
uudet tavat. Esimerkiksi Yhdysvalloissa asuva Lauren Branigan 
kertoo jatkaneensa ruokakaupoissa käymistä myös koronavirus
pandemian aikana, mutta muuttaneensa aikatauluaan ja ostos
paikkoja tartuntariskin minimoimiseksi.

”Yritän suunnitella etukäteen, jotta minun ei tarvitse käydä 
päivittäistavarakaupassa kovin usein. Yritän myös tehdä ostokset 
muulloin kuin ruuhkaaikoina eli iltapäivisin, varhain aamulla 
sekä myöhään illalla.” Hän on myös vaihtanut kauppaa.

”Kävin aiemmin Trader Joe’s kaupoissa, ja ostoksiin paloi 
pitkä penni. Nykyisin sinne on kuitenkin pitkät jonot. Nyt käyn 
lähistön supermarketissa, eikä minulle tule houkutusta heräte
ostoksiin.”

Branigan arvelee jatkavansa aterioiden suunnittelemista etu
käteen myös pandemian väistyessä, jotta viikon ruokaostokset 
olisi helpompi tehdä. Koska hänen kokkaustaitonsa ovat paran
tuneet vuoden mittaan, hän saattaa jatkossa laittaa kotiruokaa 
useammin kuin ennen koronaa.

”Vuoden 2019 lopulla 
päivittäistavaroiden verkkokaupan 
penetraatioaste oli vain noin kolme 
prosenttia. Se nousi 15–20 prosentin 
välille, ja arvelen sen vakiintuvan 
noin kahdeksaan prosenttiin 
vuonna 2020.”
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KORONAKUITTI

Vaihtoi kaupan 
omaan merkkiin

20

17

14

Kävi uudessa 
kaupassa

Vaihtoi pääasiallista 
kauppaansa

63 51 48

% kuluttajista ilmoitti jatkavansa 
uudenlaista käyttäytymismalliaan

Muutokset päivittäistavaraostoksilla käymisessä 
koronaviruskriisin alettua, % vastaajista

Lähde: McKinseyn koronaviruskysely (COVID-19 Consumer Pulse Survey) yhdysvaltalaiskuluttajille

Kerran kahdessa viikossa tai harvemmin

Kerran viikossa

Kahdesti viikossa

Kolme kertaa viikossa tai useammin

Ennen 
koronavirusta

Toukokuussa
2020

17

38

25

19

30

42

19

10

Päivittäistavaraostoksilla 
käymisen tiheys, % vastaajista

Viikon aikana vierailtujen 
kauppojen lukumäärän keskiarvo

4,4 2,8

Lorelei Yang Kuvat iStock
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Puukiulu 
Maito kuljetettiin tiloilta 

lähikaupunkeihin 
puukiuluissa. Niissä 
ei ollut kansia eikä 

jäähdytys ominaisuuksia, 
joten maito läikkyi, 
pilaantui ja saastui 

helposti. 

Terästonkka
Metalliastia helpotti 

kuljettamista, esti maidon 
läikkymisen, auttoi jossain 
määrin pitämään maidon 

viileänä ja suojasi sitä 
ympäristötekijöiltä. 

Pure-Pak-tölkki
Leluntekijä John Van 

Wormer Ohion Toledosta 
patentoi idean lasipulloon 

liittyvän tapaturman jälkeen. 
Tölkki valmistettiin kokonaan 

kartongista ja kastettiin 
parafiinivahaan materiaalin 
pehmenemisen estämiseksi. 

Lasipullo 
Lasipullo oli 

hygieeninen ja kestävä 
vaihtoehto, sillä se 
voitiin puhdistaa, 

steriloida ja sinetöidä 
käyttöön asti. Se oli 
kuitenkin painava 

ja valmistettiin 
uusiutumattomista 
materiaaleista.

ennen1850-lukua

1850-luku

1879

1915

Maitomatkalla
Puusta teräkseen ja lasiin ja nyt taas takaisin puuhun? 
Maitopakkaukset ovat kulkeneet täyden ympyrän, ja niiden 
uusin muoto perustuu suomalaiseen innovaatioon.
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Kartonkitölkki
Tölkin vedenkestävä 
vahapinta korvasi 

arveluttavan 
parafiinivahakerroksen. 

Pian sen jälkeen 
polyetyleeni, 

nykyisin käytetyistä 
muovityypeistä yleisin, 
nousi suosituimmaksi 

vedenpitäväksi 
materiaaliksi. 

Tetra Pak 
Ruotsalaisyrittäjä Hans 

Rausing esitteli Tetra Pak 
-brändin. Mullistavasta 

polyetyleenin ja kartongin 
yhdistelmästä valmistettu 

tölkki oli paljon 
edeltäjiään kevyempi. 
Lisäksi se oli helposti 
jaeltava ja pakattava.

Muovikanisteri
Lähes kokonaan 

muovista valmistetusta 
maitokanisterista 

tuli nopeasti suosittu 
massatuotantonsa, 

pienten kustannustensa 
ja paremman 

suljettavuutensa 
ansiosta. Se 

pysyi suosiossa 
vuosikymmenten ajan.

Moderni maitotölkki
Arla Suomi muuttaa 40 
miljoonaa pakkausta 
ympäristön kannalta 
entistä paremmiksi, 

kun se alkaa käyttää 
harjakattoisissa 

kartonkipakkauksissa 
uusiutuvaa puupohjaista 

biomuovia.

1952

19671933

2019

UPM:n innovatiivisen 
uusiutuvan BioVerno-naftan  

raaka-aine on raakamäntyöljy, 
joka on yhtiön selluntuotannon 
tähdettä. Sen ansiosta maito-
tölkeissä ei tarvita lainkaan 
fossiilista muovia. BioVerno 
toimii suunnannäyttäjänä  

ruoka- ja juoma-
pakkauksille.

HISTORIAN HAVINAA
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Arvostettu akateemikko ja ympäristöasiantuntija Ruben 
Mnatsakanian kertoo, miksi ympäristöstä käytävän keskustelun 
on muututtava, jos haluamme pelastaa planeettamme.

”Ilmastonmuutos ei ole 
ainoa maapalloamme 
uhkaava ilmiö”
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Mitä historia voi opettaa meille ilmastonmuutoksesta ja 
mitä voimme tehdä sen hillitsemiseksi?
Ilmasto muuttuu koko ajan. Se on luonnollinen prosessi. Ih
miskunta sinnitteli jotenkuten muutosten kanssa vuosisatojen 
ajan. Ihmiset sopeutuivat uusiin olosuhteisiin muuttamalla vil
jelykäytäntöjään, siirtymällä uusille alueille tai äärita pauk sissa 
hylkäämällä asumiskelvottomaksi muuttuneet alueet, kuten 
Saharan autiomaan keskiosat 3 000 vuotta sitten tai Grönlan
nin keskiosat 600 vuotta sitten. Meidän on myös hyvä tiedostaa 
muut asiat, jotka vaikuttavat merkittävästi ympäristökriisiin il
mastonmuutoksen ohella. Näitä ovat esimerkiksi väärien vilje
lykäytäntöjen aiheuttama maaperän köyhtyminen, metsäkato 

Maria Stambler Kuva Mark Gulyas

ja vääristä laiduntamis tai kastelutekniikoista johtuva aavikoi
tuminen. 

Monien tällaisten ongelmien taustalla on luonnonvarojen 
liikakäyttö ja ylikulutus. Ihmiskunnan on opittava säilyttämään 
korkea elintaso ilman koko ajan lisääntyvää materian kulutusta. 

Miten onnistumme tässä?
Mielestäni oppilaitoksissa pitäisi ensinnäkin opettaa, että il
mastonmuutos ei ole ainoa maapalloamme uhkaava ilmiö. Mo
net ihmisten toimet ja tavat eivät vaikuta suoraan ilmastoon. Ne 
ovat kuitenkin yhtä lailla tuhoisia ympäristön, ekosysteemin 
terveyden, luonnon monimuotoisuuden ja viime kädessä myös 
ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Ihmisten toiminta aiheuttaa 
muun muassa merten saastumista, viljelymaiden eroosiota, 
metsäkatoa ja ylikalastusta. Toiminnan seurauksia ei juurikaan 
mietitä. Seuraavien sukupolvien suurimpana haasteena onkin 
muokata toimintaansa ympäristöä vähemmän kuormittavaksi 
ja samalla ylläpitää kohtuullista elintasoa.

Suuri osa työtäsi on tarjota seuraavalle sukupolvelle 
välineitä tähän haasteeseen vastaamiseen. Miten 
onnistut näin monimutkaisen asian opettamisessa?
Opiskelijakuntamme on monimuotoinen, ja siihen kuuluu toi
mittajia, taloustieteilijöitä, yritysjohtajia ja lakimiehiä sekä 
fyysikoita, kemistejä ja ympäristötutkijoita. Tällaiselle joukolle 
luennointi on aina haastavaa, sillä tietyt aiheet saattavat tun
tua joidenkin mielestä vähäpätöisiltä, kun taas toisille ne ovat 
ajatuksia herättäviä. Ensisijaisena tehtävänäni on etsiä koko 
ryhmälle jokin yhteinen nimittäjä ympäristöongelmien tiedos
tamisessa ja saada kokeneemmat opiskelijat mukaan keskus
teluihin, joissa he voivat osoittaa tietämyksensä ja jakaa sitä 
muulle ryhmälle. 

Sisällön suhteen minun täytyy tuoda esille vakiintuneita, 
tunnettuja faktoja ja toisaalta yrittää seurata viimeaikaista ke
hitystä. Suosikkiaiheeni on ehkä ihmiset ja biosfääri. Sen vuoksi 
lähdin tälle tielle.

Biosfääristä puheen ollen, miten voimme puuttua 
biodiversiteetin hupenemiseen?
Ongelmaa ei voida ratkaista muutoin kuin laajentamalla luon
nonsuojelualueiden, kansallispuistojen ja muiden suojeltujen 
alueiden verkostoa. Muutkin toimet, kuten siemenpankkien 
perustaminen tai uhanalaisten lajien kannan kasvattaminen 
eläintarhoissa, ovat toki tärkeitä. Ne eivät kuitenkaan täysin 
korvaa aidosti toimivia luonnon ekosysteemejä ja niiden eliös
töä. Keskeinen asia planeettamme biodiversiteetin säilymisen 
kannalta on edelleen se, pystyykö sivilisaatiomme suojelemaan 
näitä alueita ja turvaamaan niiden tulevaisuuden. Tämä ei ole 
helppo tehtävä, sillä esimerkiksi öljy ja kaivosyhtiöiden ruo
kahalu kasvaa koko ajan, kun ne haluavat päästä käsiksi uusiin 
esiintymiin syrjäisillä alueilla, kuten arktisella alueella.

Suuri osa näistä toimista tehdään, jotta maailman 
energian  tarve saadaan täytettyä. Pitäisikö meidän 
keskittyä parantamaan energiatehokkuutta?
Energiatehokkuus on merkittävä tekijä, joka sisältää monia asioi
ta energiansäästölampuista rakennusten eristyksen parantami
seen ja teollisuuden teknologioiden tehostamiseen. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, että energiatehokkuudella on hintansa – se 
edellyttää merkittäviä investointeja. Keskeistä on hallitusten pit
käaikainen sitoutuminen asiaan. Niiden on luotava energiate
hokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa suosivat olosuhteet. 

VALOKEILASSA

ESITTELYSSÄ
RUBEN MNATSAKANIAN
Ruben Mnatsakanian on kotoisin 
Moskovasta. Hän on opettanut 
Central European University -yliopiston 
ympäristötieteiden tiedekunnassa yli 
25 vuotta. Mnatsakanian on Keski- ja  
Itä-Euroopan sekä Keski-Aasian  
alueellisten ympäristöongelmien 
asiantuntija.



Tutkimus osoittaa, että lehtipuiden osuuden kasvattaminen parantaa metsien kasvua 
ja tuottoa sekä lisää lajien monimuotoisuutta ja niiden kykyä selviytyä ilmastonmuu-
toksesta. UPM suunnittelee kasvattavansa lehtipuiden osuuden viidesosaan kaikista 
puulajeista, jotka kasvavat koivulle sopivissa elinympäris töissä UPM:n metsäalueilla 
Suomessa. Olemme ensimmäinen metsäyhtiö maailmassa, joka on päättänyt parantaa 
metsäluonnon tilaa yhtiön omissa metsissä. Lehtipuuston lisääminen on yksi keino mo-
nimuotoisuuden lisäämiseksi. 

Kaksivuotinen sopimus tukee suomalaisten las-
ten ja nuorten partioharrastusta sekä luonto-
suhteen kehittymistä. Yhteistyöllä UPM haluaa 
lisätä vuoropuhelua ja tietämystä nuorten sekä 
yritysten ja päättäjien välillä erityisesti ilmas-
tonmuutoksesta ja vastuullisuudesta.

UPM on ensimmäisten 
metsäteollisuusyritysten 
joukossa sitoutunut 
rajoitta maan ilmaston 
lämpötilan nousua 
tieteelliseen tutkimukseen 
pohjautu villa toimenpi-
teillä. Yhtiö pyrkii torju-
maan ilmastonmuutosta 
ja luomaan lisäarvoa 
innovaatioilla, päästö-
vähennyksillä ja kestäväl-
lä metsänhoidolla.

Sairaalatarvikkeiden 
johtaviin tukkuliikkeisiin 
kuuluva Steripolar 
Oy myy nyt nanosel-
luloosasta valmistettua 
UPM:n FibDex®-haava-
sidosta Suomessa. 
Sidos irtoaa itsestään 
haavan parantuessa. 
Sitä ei myöskään 
tarvitse vaihtaa 
välillä, joten iho 
säästyy mahdollisilta 
repeämiltä.

Kasvosuojainten tarpeen 
moninkertaistuessa 
UPM hankki 500 000 
kasvomaskia jaettavaksi 
tehdaspaikkakuntien 
lähialueiden sosiaali- ja 
terveysalan toimijoille, 
kuten sairaaloille ja 
vanhainkoteihin.

Tuplasti 
lehtipuita

UPM ON SITOUTUNUT 
YK:N 1,5 ASTEEN 
ILMASTOTAVOITTEESEEN

ENSIMMÄINEN 
KLIININEN TUOTE 
MARKKINOILLE 

KASVOMASKEJA 
PAIKALLISILLE 
TOIMIJOILLE

UPM JA SUOMEN 
PARTIOLAISET YHTEISTYÖHÖN
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Saksa
UPM on aloittanut 
uuden sukupolven puu-
pohjaisia biokemikaaleja 
valmistavan bio-
jalostamon rakennustyöt. 
Jalostamon peruskivi 
muurattiin lokakuussa 
Leunassa.

Uruguay
Paso de los Torosin 
sellu tehtaan rakennus-
työt etenevät aikatau-
lussa. Kunnallis-
tekniikan rakentaminen 
sekä maansiirto- ja 
tienrakennustyöt ovat 
parhaillaan käynnissä. 
Myös 130-metrisen 
savupiipun rakenta- 
minen on loppuvai-
heessa.

Ranska
Ranskalaiset nauttivat kesällä 
patonkinsa ja juustonsa Akvila Cutleryn 
uudelleenkäytettävillä aterimilla, jotka 
on valmistettu puupohjaisesta UPM 
Formi EcoAce -biokomposiitista. Uusien 
aterimien hiilijalanjälki on 90 prosenttia 
pienempi kuin fossiilipohjaisesta muovista 
valmistettujen kertakäyttöaterimien. 

Suomi
Maailman ensimmäinen 

puupohjaisia kehittyneitä 
biopolttoaineita valmistava 

biojalostamo aloitti kaupallisen 
tuotannon Lappeenrannassa 

viisi vuotta sitten. Nykyisin 
biojalostamo valmistaa 

noin 160 miljoonaa litraa 
kehittyneitä biopolttoaineita ja 

biomateriaaleja joka vuosi. 

Kiina
UPM on avannut toisen suoraan 

kuluttajille suunnatun kauppansa 
Tmallissa, joka on Aasian suurin 
verkkokauppa-alusta. Kiinalaiset 

asiakkaat voivat tilata uudesta 
verkkokaupasta UPM:n kopiopaperia 

ja saada sen toimitettuna 1–2 päivässä 
minne päin maata tahansa.

Japani
UPM ja Moomin Characters® tuovat 

iloa toimistotyöntekijöille esittelemällä 
uuden Muumi-kopiopaperin, jota voi 

ostaa verkkokaupasta.
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UUTISIA JA NÄKÖKULMIA

SUORAAN TOIMINTAMAISTAMME
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Kasvun 
siemeniä 
istuttamassa 
Parhaat siemenet ovat hyvinvoivan 
metsän perusta, mutta nekin 
tarvitsevat elämänsä alussa hieman 
apua. Sitä siemenille tarjoavat 
taimitarhat. UPM:llä on Suomessa 
ja Uruguayssa taimitarhoja, 
jotka varmistavat, että miljoonat 
tulevaisuuden puut saavat
hyvän alun elämälleen. UPM:n 
uusin taimitarha Uruguayssa 
aloittaa toimintansa Duraznon 
alueella vuonna 2022. Se 
pystyy tuottamaan noin 
kymmenen miljoonaa eukalyptus-
puun tainta ja tarjoamaan yli 120 
vakituista työpaikkaa. 

Hightech-taimitarhoissa taimia 
ilmastoidaan, kastellaan ja 
lannoitetaan valvotusti. Työntekijät 
suojelevat nuoria taimia tuholaisilta 
ja rikkaruohoilta. Kun taimet 
ovat kasvaneet hellässä hoivassa 
vuoden, ne lähetetään istutettaviksi. 

KUVAKULMAKuva Andres Barted Bracho 
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Kuluttaako 
meitä 

kuluttaminen?
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Kuluttaako 
meitä 

kuluttaminen?

Maailma sopeutuu 
parhaillaan 
uudenlaiseen 
todellisuuteen. 
Asiantuntijoiden 
mukaan meillä on nyt 
mahdollisuus sanoa 
seis ylikuluttamiselle 
ja etsiä uusia, 
kestävämpiä 
elintapoja.

PINTAA SYVEMMÄLTÄMaria Stambler Kuvat iStock
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T
ulotaso on noussut viime vuosikym
meninä kaikkialla maailmassa, ja 
kasvava keskiluokka on pitänyt ku
lutuksellaan maailman talouskas
vun käynnissä. Kulutuksen myötä 
jätteiden määrä on lisääntynyt koko 
ajan, ja tämä on osaltaan pahenta
nut ilmastokriisiä. Kun koronavi

ruspandemia sulki yhtäkkiä rajat ja yritykset sekä 
pakotti monet pysymään kotonaan, jotkut asian
tuntijat arvioivat, että laajalle levinnyt kriisi voisi 
johtaa kulutustottumusten mullistumiseen. Mutta osaavatko ihmiset 
kuluttaa aiempaa fiksummin pandemian jälkeen? Entä miltä kulutuk
sen tulevaisuus näyttää, ja miten vastuullisuus nivoutuu siihen?

Sekalaisia signaaleja 
Osa asiantuntijoista suhtautuu varovaisen optimisesti siihen, miten 
pandemia vaikuttaa kuluttamiseen tulevaisuudessa.

”Pandemia avasi ihmisten silmät päivittäisille kulutustottumuksil
le. Vasta tämän kokoluokan ilmiö sai ihmiset tajuamaan nykyisen elä
mäntyylimme: meillä on aina kiire. Emme aiemmin pysähtyneet miet
timään tai kyseenalaistamaan nykymenoa – elimme vain ympäröivän 
yhteiskunnan tahdissa”, sanoo kulutus ja tuotantokampanjoinnista 
vastaava Larissa Copello Zero Waste Europe järjestöstä. ”Pande
mia on hyvä tilaisuus kyseenalaistaa nykyinen elämänmeno ja pohtia, 
onko elämäntyylimme kestävä. Miten se vaikuttaa ympäristöön tai 
terveyteemme? Miten voimme muuttua ja elää vastuullisemmin?”

Kes McCormick toimii apulaisprofessorina International Ins

”Kuluttajille on jaettava riittävästi 
tietoa vastuullisten valintojen 
tueksi, jotta ostopäätöksiin eivät 
vaikuta pelkästään kulttuuriset tai 
yhteiskunnalliset tekijät.”

titute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) laitoksella 
Lundin yliopistossa. Hänen mukaansa pandemia on osoittanut, että 
toimintamalleja voidaan muuttaa nopeastikin.

”Onko esimerkiksi pakko lentää päiväksi Brysseliin yhtä kokousta 
varten vai voisiko kokouksen pitää verkossa? Pandemian aikana mel
kein kaikki kokoukset ja tapahtumat ovat siirtyneet virtuaalimaail
maan. Vaikka ihmisiä on tärkeää tavata myös fyysisesti, on selvää, että 
verkkopalvelujen käyttöä voidaan lisätä merkittävästi”, McCormick 
sanoo.

Maailmalta kuullaan rohkaisevia esimerkkejä kulutustottumusten 
muuttumisesta. Tulevaisuudentutkija ja kuluttajatrendien asiantun
tija Carsten Beck Copenhagen Institute for Future Studies ajatus
hautomosta suhtautuu kuitenkin epäilevästi siihen, ohjaako korona
kriisi yksinään kulutusta aidosti fiksumpaan suuntaan. Hän ennustaa 
maailmanlaajuisen kysynnän kasvavan Itä ja EteläAasiassa sikäläi
sen keskiluokan kasvaessa. Jos ennuste pitää paikkansa, kokonaisku
lutus ei välttämättä muutu kovin merkittävästi. Beckin mukaan fik
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päinvastaiseen suuntaan. Beck esittää, että yrityksiä tulisi motivoida 
tarjoamaan kuluttajille mielekkäitä, helposti ymmärrettäviä ja kestä
viä ratkaisuja. 

”Uskon, että tuotannolla on jatkossa erittäin suuri merkitys. En tar
koita pelkästään parempia ja fiksumpia ratkaisuja tarjoavia yrityksiä, 
vaan myös poliittista tahtoa tilanteen muuttamiseksi. Maailma on 
tällä hetkellä lievästi sanottuna hieman kaoottinen, joten poliittinen 
tahto vaihtelee eri tahoilla”, Beck sanoo. 

Nyt tarvitaan systemaattisia muutoksia, jotta kiertotaloutta edistä
vät ja päästöjä vähentävät prosessit saadaan käyttöön. Useimmat tar
vittavista järjestelmistä edellyttävät Beckin mukaan yritysten yhteis
työtä. Monet EU:n alueella toimivista yrityksistä ovatkin halukkaita 
vauhdittamaan muutosta, mutta niillä ei ole käytettävissään tarvitta
via järjestelmiä tai säädöksiä.

”Teen paljon yhteistyötä Ikean kanssa. Huonekalubisneksessä ma
teriaalien kierrätys on ilman muuta loistava idea, sitä tarvitaan ja Ikea 
sekä sen kilpailijat pyrkivät edistämään sitä. Tilanne on kuitenkin 
erittäin monimutkainen. Jos haluat päästä vanhasta sängystäsi eroon, 
mitä muita vaihtoehtoja sinulla on kuin polttaa se tai viedä se roskiin? 
Tarvittavia järjestelmiä ei kerta kaikkiaan vielä ole, ja niiden kehittä
miseen menee paljon aikaa”, Beck toteaa. 

Copellon mukaan vastaaville järjestelmille olisi akuutti tarve myös 
kotiinkuljetuspalveluissa, joissa pakkaukset ovat pääsääntöisesti 
kertakäyttöisiä. Palvelut ovat auttaneet yrityksiä selviämään hengis
sä koronarajoitusten aikana, mutta nykyiset toimintamallit eivät ole 
kestäviä pitkällä aikavälillä. Jo nyt on olemassa monia tehokkaita kier
rätysratkaisuja, joita voidaan laajentaa muun muassa verkkokaupan 
pakkauksiin ja mukaan otettaviin aterioihin sekä juomiin. Tällaiset 

sumpaan kulutukseen on tärkeää panostaa yleisten kulutusvolyymien 
kehityksestä riippumatta.

Kulutuksen ja tuotannon mallit muuttuvat
Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että YK:n Agenda 2030 ohjelman 
kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan muut
tamalla kulutustottumuksia ja määriä merkittävästi, erityisesti kor
kean tulotason maissa, joissa ylikulutus on ollut ongelma jo pitkään. 

Kuluttajat tekevät ostopäätöksensä viime kädessä itse. Vastuullinen 
kuluttaminen on kuitenkin usein melkoinen haaste, varsinkin jos ku
luttajilla ei ole riittävästi tietoa vastuullisista valinnoista.

”Tiedon saatavuus on vastuullisen kuluttamisen avain. Kuluttajille 
on jaettava riittävästi tietoa vastuullisten valintojen tueksi, jotta osto
päätöksiin eivät vaikuta pelkästään kulttuuriset tai yhteiskunnalliset 
tekijät”, Copello sanoo.

Asioiden ei siis aina tarvitse edetä niin, että kuluttajat painostaisi
vat yrityksiä ympäristötoimiin, vaan vaikuttaminen voi toimia myös 

PINTAA SYVEMMÄLTÄ
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ratkaisut voivat hyödyttää paikallista taloutta, sillä ne 
perustuvat usein lyhyisiin toimitusketjuihin ja voivat 
tuoda mukanaan niin sanottuja vihreitä työpaikkoja. 
Ratkaisujen yleistyminen edellyttää kuitenkin poliit
tista tukea, sillä ne joutuvat nykytilanteessa kilpaile
maan epäreilusti kertakäyttömateriaaleihin pohjautu
vien järjestelmien kanssa. 

Onko kehitys taantumassa? 
Zero Waste Europen koronavirusta ja jätteiden nolla
tasoa käsittelevien verkkosivujen mukaan havaittavis
sa on huolestuttavia trendejä, jotka saattavat kääntää vastuulliseen 
kulutukseen ja tuotantoon tähtäävää kehitystä taaksepäin. Osa yrityk
sistä yrittää pandemian varjolla luistaa sitoumuksistaan ja jäädyttää 
kunnianhimoiset hankkeet, kuten kertakäyttömuovien käytön vä
hentämisen. Copellon mukaan onkin äärimmäisen tärkeää, ettem
me anna kenenkään käyttää tilannetta tekosyynä oman agendansa 
ajamiseen ja viimeaikaisten saavutusten, kuten kertakäyttömuovien 
SUPdirektiivin, EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja kiertotalouden 
toimintasuunnitelman vesittämiseen.

Monilla on se harhakäsitys, että kertakäyttöpakkaukset ovat hygie
nian tae. Niinpä useissa paikossa asiakkaat eivät saa tuoda mukanaan 
omia kestomukejaan, kassejaan, astioitaan tai ruokailuvälineitään. 
Bakteerit ja virukset tarttuvat kuitenkin kosketuksessa kertakäyttö
muoviin ja muihin pakkauksiin ja kulkeutuvat sitä kautta muualle. 
Kestotuotteet ovat siten aivan yhtä turvallisia kuin kertakäyttöiset. 
Copellon mukaan omien kestotuotteiden käyttöön pitäisi kannustaa 
edelleen, mutta samalla on tärkeää kehittää tehokkaampia ratkaisu

ja, kuten kolmansien osapuolten ylläpitämiä uudelleenkäyttöjärjes
telmiä, jotka noudattavat hygienia ja turvallisuusmääräyksiä. Viime 
kädessä kyse on kiertotaloutta edistävistä ja yritysten sekä kuluttajien 
kannalta toimivista ratkaisuista. 

Poliittisia toimia tarvitaan
Kestävän kehityksen tulisi olla kaiken kulutusta koskevan päätöksen
teon perusta. Esimerkiksi kiertotalous on yleistynyt viime vuosina, ja 
se nähdään usein ratkaisuksi kestämättömälle tuotannolle ja kulu
tukselle. McCormick sanoo, että kiertotalouden todellinen läpilyönti 
edellyttää kuitenkin politiikan ja sääntelyn muutoksia, jotka kannus
tavat markkinoita kiertotalouden prosesseihin. Ruotsissa Uumajan 
kaupunki tutkii yhteistyössä OECD:n kanssa, miten kiertotalous voi
taisiin toteuttaa alueellisessa mittakaavassa. Tämä on hyvä esimerkki 
innovatiivisesti toimivasta kaupungista.

Hallitusten on Copellon mukaan pitkällä aikavälillä investoitava 
kaupunkimittakaavassa toimiviin jätteettömiin järjestelmiin, jotka 
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tukevat paikallistason kiertotaloutta, toimivat pienemmillä alkuinves
toinneilla ja luovat monenlaisia sosiaalisia vaikutuksia. Kun tällaisiin 
järjestelmiin yhdistetään koulutus ja yhteisön osallistaminen, ne voi
vat auttaa vähentämään kertakäyttöjätteen määrää merkittävästi ja si
ten välttämään jätteiden käsittelystä ja polttamisesta aiheutuvat mer
kittävät ympäristöhaitat. Pandemia on osoittanut kouriintuntuvasti 
nykyjärjestelmän haavoittuvuuden ja sen, miten nykyinen suhteem
me ympäristöön – ennen kaikkea kestämätön kulutus ja tuotanto –  
aiheuttavat tulevaisuudessa lisää pandemioita. Niinpä tulevassa po
liittisessa päätöksenteossa on varmistettava vihreä ja oikeudenmukai
nen talouden elpyminen, joka vastaa ympäristöhaasteisiin ja turvaa 
palautumiskyvyn seuraavan maailmanlaajuisen kriisin iskiessä. 

Onko muutos todella tapahtumassa?
Jää nähtäväksi, onko koronakriisi oikeasti muuttanut nykytilannetta 
yritysten tai kuluttajien kannalta, mutta ehkä se kannustaa edistä
mään kestäviä ratkaisuja.

”En oikein usko, että vuotta 2021 tai 2022 voidaan tulevaisuudessa 
muistella minään selkeänä vedenjakajana, mutta ehkä seuraavat vuo
det antavat kimmokkeen kohti fiksumpaa tarjonnan dynamiikkaa”, 
Beck päättelee.

Päivänselvää on kuitenkin se, ettei äkillisen kriisin iskiessä ole ra
hasta puute. Tämän todistavat EU:n jäsenvaltioiden ja muiden mai
den taloudelliset tukitoimet pandemian aikana. 

”Luontoon ja ympäristöön kohdistuu erilaisia riskejä ilmaston
muutoksesta luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Nämä ris
kit ovat uhka ihmisten ja yhteiskunnan olemassaololle. Maailmalla ei 
ole enää varaa olla toimimatta”, Copello toteaa. 

”Luontoon ja ympäristöön 
kohdistuu erilaisia riskejä, 
jotka ovat uhka ihmisten ja 
yhteiskunnan olemassaololle. 
Maailmalla ei ole enää varaa 
olla toimimatta.”

PINTAA SYVEMMÄLTÄ
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Järkeä
pakkaukseen
Verkkokauppa kasvaa vauhdilla, 
mutta tuotteiden pakkaukset ovat 
alkaneet huolettaa kuluttajia. Miten 
suunnittelijat voivat tehdä pakkauksista 
edullisia, luotettavia ja ympäristöä 
vähemmän kuormittavia?
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K
otiinkuljetuspalveluiden käyttö 
ja verkkokauppaostokset  ovat 
lisääntyneet huimasti sen jäl
keen, kun ihmiset linnoittau
tuivat koteihinsa keväällä. 

Verkkoostosten kasvun varjopuolena on 
lisääntyvä jätteen määrä. Näissä toisiinsa 
kytkeytyvissä trendeissä pakkausten rooli 
korostuu. Ulkonäöllä ja kuljetustavalla on 
olennainen merkitys ostopäätöksen teke
misessä, tuotteen toimituksessa ja sen hä
vittämisessä. Kotona vietetyn ajan voidaan 
ennustaa jatkuvan ainakin lähitulevaisuu
dessa, joten kestävän kehityksen mukaiset 
pakkaukset ovat avaintekijä verkkokau
pan hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Sisältö ratkaisee
Pakkauksen valinnan lähtökohtana ovat 
tuotteen tarpeet ja vähittäismyyntikanava.

”Perinteiset ominaisuudet, kuten hin
ta, ulkonäkö ja toimivuus, otetaan aina 
huomioon”, sanoo Sustainable Packaging 
Coalitionin apulaisjohtaja Adam Gendell. 

”Pakkaus suojaa tuotetta ja varmistaa 
sen säilyvyyden, markkinoi tuotetta, jakaa 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää tie
toa ja toisinaan myös ehkäisee varkauksia, 
parantaa lapsiturvallisuutta ja mahdollis
taa tietyn annostelun.”

Suurimpana haasteena on suunnitella 
pakkauksia, jotka toimivat niin kivijalka
kaupoissa kuin verkkokaupassa. Gendell 
uskoo, että vaakakuppi on kallistunut 
verkkokaupan suuntaan. Verkkokaup
poihin suunnitellaan jo enemmän pak
kauksia kuin kivijalkakauppoihin. Tämä 
voi olla hyvä uutinen monissa tuotekate
gorioissa, sillä verkkokaupassa pakkauk
sen ei tarvitse olla myyvä, vaan se voidaan 

suunnitella pelkästään pitämään tuotteen 
sisällään ja suojaamaan sitä kuljetuksen 
aikana.

Brändikonsultointiyritys Landor and 
FITCH Globalin innovaatiojohtaja Luc 
Speisser kuitenkin huomauttaa, että 
pakkaus ”on enemmän kuin pelkkä kuori, 
joka mahdollistaa tuotteen helpon kul
jetuksen ja varastoinnin”. Niin kutsuttu 
unboxingilmiö, jossa ihmiset kuvaavat 
itseään avaamassa pakkauksia, osoittaa, 
että pakkaus on myös tärkeä kosketuspin
ta brändiin.

Gendell myöntää, että pakkausmateri
aalista voi olla hyötyä tai haittaa pakkauk
sen suunnittelun, myytävän tuotteen, 
vähittäismyyntikanavan ja muiden teki
jöiden kannalta.

”Usein sanotaan, ettei hyvää tai huo
noa pakkausmateriaalia olekaan, on vain 
hyvää tai huonoa suunnittelua. Monis
sa käyttötarkoituksissa paperipohjaiset 
pakkaukset ovat toimivia, toisissa taas 
muovipohjaiset. Sama pätee kaikkiin ma
teriaaleihin, kuten lasiin, teräkseen tai 
alumiiniin”, Gendell sanoo ja jatkaa:

”Pakkauksen suunnittelussa joudutaan 
punnitsemaan hiilijalanjälkeä, painoa, 
kierrätettävyyttä ja myrkyllisyyttä. Kai
kissa pakkausmateriaaleissa joudutaan 
tekemään kompromisseja toimivuuden, 
ulkonäön, taloudellisuuden tai ympäris
tön suhteen.”

Ei pelkkää materiaalia
Speisserin mielestä pakkausten valin
nassa ei ole kyse pelkästään paperista tai 
muovista. Pakkaukset ovat yhä useammin 
tulilinjalla, kun perinteisiä käytännölli
syyteen ja tunteisiin liittyviä näkökohtia 

Pakkausteollisuuden 
vastuullisuus kiteytyy 
teknologiaan, kollektiiviseen 
tiedonkeruuseen ja aitoon 
sitoutumiseen.
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sovitetaan yhteen ympäristötekijöiden 
kanssa ja kuluttajat vaativat yrityksiltä 
vastuullisuutta. Monilla brändeillä onkin 
Speisserin mukaan ollut kiire todistaa, 
että ne ovat ryhtyneet toimiin. Yrityksis
sä pohditaan, pitäisikö koko toimitusket
jua uudistaa varastoinnista kuljetukseen, 
tuotteen toimitukseen ja jopa kuluttajien 
ostos ja palautuskäyttäytymiseen asti. 
Uudentyyppisten pakkausten käyttö on 
yrityksille usein helpoin tapa osoittaa 
aloitteellisuutensa asiassa.

Yritykset suhtautuvat Gendellin mu
kaan eri tavoin kuluttajien painostukseen.

”Useimmat yritykset, jotka ottavat huo
mioon pakkausten ympäristövaikutukset, 
pyrkivät rakentamaan yleisöön vetoavan 
tarinan, jossa kuluttajien on helppo sa
maistua kierrätykseen, pakkausmateriaa
lin vähentämiseen ja metsäkadon estämi
seen.”

”Trendin sisällä tehdään kuitenkin pa
rannuksia, jotka menevät tätä konkretiaa 
pidemmälle. Yhä useammat yritykset ot
tavat huomioon esimerkiksi pakkausten 
hiilijalanjäljen, myrkyllisyyden, tilavuus
hyötysuhteen ja muuta, mikä ei ole suo
raan muunnettavissa myyntivalteiksi”, 
Gendell toteaa.

Vastuullisuus ei kuitenkaan yksin rii
tä, vaan yritysten täytyy myös erottua. 
Kollektiivisella tiedonkeruulla on tässä 
merkittävä rooli. Esimerkiksi Landor and 
FITCH pitää tärkeänä, että ekosystee
miin kuuluu pakkausten suunnittelijoita, 
muotoilijoita, toimitusketjun ja hankin
nan edustajia, brändi, markkinointi ja 
vastuullisuusasiantuntijoita sekä ulko
puolisia kumppaneita. Speisserin mukaan 
tällaisen kollektiivisen prosessin kautta 
”voidaan pohtia uusia ideoita ja ennen 
kaikkea toimia entistä paremmin”.

Kuluttajaparadoksi koronan aikana
Pandemian vaikutukset pakkausten 
suunnitteluun jäävät Gendellin mukaan 
nähtäviksi. Vaikka kuluttajien tietämys ja 
kiinnostus vastuullisuuteen ovat kasva

neet viime vuosina, joidenkin asiantunti
joiden mukaan koronaviruspandemia on 
aiheuttanut kuluttajaparadoksin. Speis
ser korostaa, että vaikka pakkauksilta vaa
ditaan vastuullisuutta, käyttömukavuus ja 
turvallisuus mullistavat massakulutuksen 
malleja.

”Kertakäyttömuovien käyttö on lähte
nyt pandemian myötä uudelleen kasvuun. 
Meitä kehotetaan esimerkiksi heittä
mään kasvomaskit pois käytön jälkeen”, 
Speisser sanoo. 

”Vastaavasti monet eivät uskalla tai ha
lua asioida kivijalkakaupoissa, joten he os
tavat mieluummin verkosta. Verkkokaup
pa on poistanut tehokkaasti kuluttamisen 
esteitä.”

”Kuluttajat löytävät haluamansa tuot
teet nopeasti ja voivat varmistua niiden 
sopivuudesta tilaamalla kerralla useita 
vaihtoehtoja ja palauttamalla tarpeetto
mat maksutta. Tällä on kuitenkin valtava 
ympäristövaikutus, ja verkkobrändeillä 
onkin nyt vastuu kulutustottumusten 
muuttamisesta vaikutusten pienentämi
seksi.”

Viime aikoina on suunniteltu onnistu
neesti tuotepakkauksia, jotka sopivat kul
jetukseen sellaisenaan. Näin tuotteita ei 
tarvitse toimittaa monikertaisesti pakat
tuina, Gendell huomauttaa. Pakkausteol
lisuuden vastuullisuus kiteytyy teknolo
giaan, kollektiiviseen tiedonkeruuseen ja 
aitoon sitoutumiseen.

”Brändien on pyrittävä jatkossa vaikut
tamaan kulutustottumusten muutokseen 
ja kannustamaan asiakkaita tällaisen tek
nologian käyttöön. Ratkaisun löytäminen 
edellyttää massiivista kollektiivista tie
donkeruuta. Haasteeseen kannattaa kui
tenkin tarttua rohkeasti. Uskomme, että 
pienillä muutoksilla voi olla välitön vaiku
tus. Aidosti vastuullisen toiminnan on ol
tava hyödyllistä niin ihmisille, planeetalle 
kuin yrityksen kannattavuudelle. Brändi
vetoinen vastuullisuus on avainasemassa, 
kun hyvän tekeminen muunnetaan kilpai
lueduksi”, Speisser sanoo.
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”Pakkausjätteen 
määrää voidaan 
pienentää vain 
uudistamalla 
systemaattisesti koko 
toimitusjärjestelmä.”
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R oskasotakäsite on toistunut usein 
kiinalaisissa lehtiotsikoissa viime 
vuosina. Kiinan valtiollinen uu
tistoimisto Xinhua kuvaili viime 

vuonna jäteongelman torjuntaa ”ankarak
si ja pitkäksi taisteluksi”. Roskasota alkoi 
maaliskuussa 2017, jolloin Kiinan keskus
hallinto julkisti jätteiden lajittelusuunni
telman. Sen tavoitteena oli nostaa maan 
46 suurimman kaupungin kiinteän kau
punkijätteen kierrätysaste 35 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä.

Maan suurimmat kaupungit Shang
hai ja Peking ovat sittemmin lisänneet 
paikallisiin säädöksiin pakollisen jättei
den luokittelun. Shanghaissa se otettiin 
käyttöön heinäkuussa 2019 ja Pekingissä 
toukokuussa 2020. Tämän vuoden tam
mikuussa valtiollinen komitea julkisti 
uuden kunnianhimoisen tavoitteen, kaik
kien biohajoamattomien muovipussien 
kieltämisen koko maassa vuoteen 2025 
mennessä.

Hukkuuko Kiina jätteeseen?
Kiinan hallinnolla on paljon päteviä syitä 
tehdä mullistavia ratkaisuja. Monien mie
lestä tällaiset toimet tulevat kuitenkin jäl
kijunassa. Kiina on ollut hukkumaisillaan 
jätteeseen jo vuosikymmenten ajan, mut
ta maassa ei ole vieläkään kansallista kier
rätysohjelmaa, vaan se on hyvin riippu
vainen yksityisistä jätteiden keräilijöistä, 
jotka noutavat kierrätysjätteen julkisista 
roskaastioista ja kotitalouksilta. 

Ennen kuin viranomaiset alkoivat kiel
tää kiinteän jätteen tuonnin vuonna 2018, 
Kiina toimi romuttamona ja kierrätyskes
kuksena puolelle maailman jätemääräs
tä. Mittavan jätteentuonnin lisäksi Kiina 
tuottaa valtavasti jätettä omin voimin. 
Kulutus ja kaupungistuminen ovat kasva
neet Kiinassa räjähdysmäisesti viimeisen 
30 vuoden aikana, ja koska maassa asuu 
viidesosa koko maapallon väestöstä, se 
tuottaa eniten muovijätettä maailmassa. 

Vaikka monissa maissa muovijätettä 
syntyy asukasta kohti enemmän kuin Kii

Voiko Kiina voittaa 
roskasodan?
Maailman suurin muovijätteen tuottaja haluaa taata 
kansalaisilleen vihreämmän tulevaisuuden. Jos Kiina onnistuu, 
muulla maailmalla voi olla siltä paljonkin opittavaa.

nassa, jätteenpolttolaitosten ja kierrätys
järjestelmien puute on johtanut Kiinassa 
siihen, että maan kaatopaikat ovat paisu
neet yli äyräidensä ja monet alueet ovat 
pahoin saastuneita.

Kiinan suurin kaatopaikka Jiangcungou, 
joka vastaa kooltaan sataa jalkapallokent
tää, oli suunniteltu käytettäväksi 50 vuo
den ajan. Sen kapasiteetin rajat tulivat 
kuitenkin vastaan jo 25 vuodessa. Kerta
käyttömuovin maatuminen kaatopaikalla 
tai luonnossa voi kestää jopa tuhat vuotta, 
joten saastumisen mittakaava on kiistä
mättä massiivinen.

Vastuu asukkailla
Jotkut suhtautuvat yhä epäilevästi Kiinan 
uusien toimenpiteiden tehokkuuteen ja 
siihen, pystyykö maan hallinto saavutta
maan epäuskottavilta vaikuttavat tavoit
teensa. Lupaavaa kehitystä on kuitenkin 
nähty Shanghaissa, joka on Kiinan ensim
mäisenä kaupunkina ottanut käyttöön pa
kollisen jätteiden lajittelun.

Shanghain hallinto esitteli vuonna 2019 
erillisen keruuohjelman, jolla talousjäte 
jaettiin neljään luokkaan: kierrätysjättee
seen, ongelmajätteeseen, maatuvaan jät
teeseen ja kuivajätteeseen. Viranomais ten 
heinäkuussa julkistamien tilastojen mu
kaan vuoden kuluttua uusien määräysten 
käyttöönotosta jätteiden lajitteluaste oli 
noussut 15 prosentista yli 90 prosenttiin.

Shanghaissa asuva UPM:n ympäristö
asiantuntija Jue Wang sanoo, että selkeän 
jätteenkeräysjärjestelmän perustaminen, 
vapaaehtoisvoimin toimiva paikallinen 
neuvonta ja yleisten kierrätysastioiden ti
heä sijainti ovat avaintekijöitä uuden jär
jestelmän onnistumisen kannalta. 

”Shanghain asukkaat tottuivat uuteen 
järjestelmään ja omaksuivat hyvät kier
rätyskäytännöt nopeasti. Nyt he jopa 
tarkistavat lajitteluastioiden sijainnin 
etukäteen matkustaessaan muihin Kiinan 
kaupunkeihin”, Wang kertoo.

Shanghaissa toimivan Fudanin yliopis
ton tutkimustiimi on tutkinut pitkäaikais
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ten jätelajittelutottumusten kehittymistä, 
ja tutkimuksen tulokset tukevat Wangin 
havaintoja. Tutkimusryhmä on seuran
nut tiiviisti jätteiden lajittelua kuudessa 
yhteisössä Shanghaissa viime vuodesta 
lähtien. Tutkijat ovat havainneet, että kun 
ihmiset tiedostavat oman vastuunsa jät
teiden lajittelussa, he jatkavat kierrätystä 
todennäköisemmin myös ilman valvontaa 
ja mahdollisia seuraamuksia. 

Shanghain hallinnolta saatujen tieto
jen mukaan kaksi kolmasosaa asukkaista 
jatkoi jätteiden lajittelua, vaikka vapaa
ehtoiset kierrätysneuvojat lopettivat to
mintansa koronaviruspandemian vuoksi 
maaliskuussa.

Lisätoimia tarvitaan
Vaikka kierrätys onkin edistynyt vakuut
tavasti Shanghaissa, Kiinan jäteongelma 
on edelleen erittäin akuutti. Tähän vai
kuttaa muovipakkausten käytön kasvu 
erityisesti ruokatoimituksissa ja verkko
kaupassa, jotka kasvavat nyt nopeimmin.

Kiinan suurin ruokatoimitusyritys 
Meituan paljasti elokuussa, että pelkäs
tään se käsitteli yli 40 miljoonaa tilaus
ta päivässä. Kiinan Greenpeacen arvion 
mukaan jokainen ruokatoimitus sisältää 
keskimäärin 3,27 kertakäyttöistä muovi
pakkausta. Siten Kiinan ruokatoimitusala 
käyttää joka päivä yli 130 miljoonaa hajoa
matonta muovikassia tai rasiaa. 

Verkkokaupassa tilanne ei näytä yh
tään valoisammalta. Sielläkin lähes 34 
prosenttia kuljetuspakkauksista sisältää 
muovia. Vaikka monet materiaalit ovat
kin kierrätettäviä, Greenpeacen viime
vuotisessa tutkimuksessa ilmeni, että 95 
prosenttia muovipakkauksista poltetaan 
tai haudataan muun talousjätteen mu
kana kaatopaikalle, koska muovin kier
rätysarvo on vähäinen. Jopa Shanghain 
uudessa kierrätysohjelmassa muoviset 
pakkausmateriaalit katsotaan kuivajät
teeksi, joka ei kuulu viralliseen kierrätys
järjestelmään.

ItäAasian Greenpeacen kampanjavas
taava Damin Tangin mielestä verkko
kauppojen on tehtävä muutakin kuin vain 
korvattava kertakäyttömuovi kierrätyskel
poisilla materiaaleilla. 

”Pakkausjätteen määrää voidaan pie
nentää vain uudistamalla systemaattisesti 
koko toimitusjärjestelmä”, Tang sanoo. 

Tässä tarkoituksessa on käynnistetty 
useita pienen mittakaavan pilottihank
keita. Jotkin kiinalaiset kuljetusyritykset 
tarjoavat nykyisin esimerkiksi kuljetus
laatikoita, joita voidaan uudelleenkäyttää 
useissa toimituksissa.

Paperi on muovia helpompi kierrättää 
ja myös biohajoavaa. Siten myös uudet pa
peripohjaiset pakkausmateriaalit voivat 
osaltaan pienentää jätemäärää. Tuotanto
prosesseissa käy tettävien teknologioiden 

kehittyessä paperipakkauksia voidaan 
muuttaa kevyemmiksi, vedenkestäväm
miksi ja kustannustehokkaammiksi. Näin 
ne voivat korvata muovipakkaukset ja 
täyttää kaikkien alojen tarpeet. 

”Paperia pidetään kierrätettävyyden, 
maatuvuuden ja uusiutuvuuden suhteen 
edelleen vastuullisempana materiaalina 
kuin biohajoavia muoveja”, Wang selittää.

Ratkaisun avain saattaa kuitenkin 
piillä kiinalaisten kuluttajien asenteissa 
kestävään kehitykseen. Kiinan ruokatoi
mitusbisneksen ja verkkokaupan kasvun 
odotetaan jatkuvan, joten asiantuntijat 
pelkäävät, että maan jätesota vain kiihtyy 
tulevina vuosina. Shanghain onnistumi
nen on rohkaiseva esimerkki. Nähtäväksi 
jää, onnistuvatko muut kaupungit, joilla 
on vähemmän resursseja käytettävissään, 
toistamaan saman.

”Avainasemassa on oikeastaan kulutuk
sen vähentäminen”, Wang sanoo. ”Jos se 
ei kuitenkaan onnistu, voimme ainakin 
siirtyä käyttämään vastuullisempia pak
kausmateriaaleja.” 

Kiinan tämänvuotisilla pakkausmes
suilla olikin havaittavissa, että yhä useam
pi kiinalainen pakkausvalmistaja pyrkii 
nyt keventämään pakkauksia, käyttämään 
enemmän kierrätyskelpoisia tai kierrätet
tyjä materiaaleja ja korvaamaan fossiilisis
ta raakaaineista valmistetut materiaalit 
uusiutuvilla ja bio hajoavilla.
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Puusta valmistettu GrowDex 
auttaa muuttamaan tapaa, 
jolla syöpää ja muita 
sairauksia hoidetaan 
tulevaisuudessa. 
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Askel kohti 
yksilöllistä 
terveydenhoitoa
Piia Mikkonen työskentelee UPM Biomedicalsin tuotekehitystutkijana. Akateemisen uransa Tu
run yliopistossa aloittanut Mikkonen myöntää, ettei hän edes osannut unelmoida päätyvänsä töihin 
UPM:lle.

”Olin mukana GrowDexiin liittyvässä hankkeessa enkä ollut aluksi uskoa, että soluviljelmissä voi 
käyttää koivua. Olin vaikuttunut tuotteen innovatiivisuudesta, ja nyt olen töissä täällä.”

Käyttövalmis GrowDexhydrogeeli tukee solujen kasvua. Koivun nanoselluloosasta valmistettu 
tuote on myös kestävän kehityksen mukainen, steriili ja ympäristöystävällinen. Lisäksi se soveltuu 
monenlaiseen biolääketieteen tutkimukseen eikä sisällä lainkaan eläinperäisiä komponentteja.  
GrowDexin avulla voidaan vähentää eläinkokeiden tarvetta biolääketieteessä. Sitä hyödynnetään 
myös yksilöllisessä terveydenhoidossa. 

Yksilöllinen terveydenhoito tarkoittaa potilaan tarpeisiin räätälöityä hoitoa. Paras lääketieteelli
nen hoitomenetelmä määritellään potilaan molekulaarisen ja geneettisen profiilin perusteella. Jos 
potilaalla on esimerkiksi diagnosoitu syöpä, tavanomaisen hoidon sijaan häneltä voidaan ottaa näyte 
kasvaimesta ja seuloa sen avulla muita lääkkeitä, jotka saattavat tehota paremmin tai aiheuttaa vä
hemmän sivuvaikutuksia. Näin potilaan näytteet voidaan analysoida ja hänelle voidaan laatia yksilöl
lisesti räätälöity hoitosuunnitelma.

UPM:n GrowDexhydrogeeli luo soluille ihmiskehoa muistuttavan ympäristön. Sen avulla tutkijat 
voivat tarkastella näytteitä perinteisen 2Dympäristön sijaan 3Dympäristössä, joten heidän on hel
pompi mallintaa solujen kasvua elimistössä.

”GrowDex ei sisällä mitään ylimääräistä, joka häiritsisi solujen analysointia. Se koostuu käytän
nössä pelkästään nanoselluloosasta ja vedestä. Hydrogeeli ympäröi solun jäljittelemällä ihmiskehon 
kolmiulotteista soluympäristöä”, Mikkonen kertoo.

Yksilöllinen terveydenhoito on vasta alussa, mutta se etenee vauhdilla suomalaisen tutkimustyön 
siivin. 

”GrowDexia käyttävä yksilöllinen lääketieteellinen tutkimus keskittyy tällä hetkellä tiettyihin sai
rauksiin, mutta mikään ei estä tutkimusten laajentamista muille lääketieteen osaalueille keskipit
källä aikavälillä. Uskon vahvasti, että tämä on terveydenhoidon tulevaisuus. Kysymys on, kuka vastaa 
sen yleisen käyttöönoton kustannuksista”, Mikkonen pohtii.
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Potilaasta saadun kudosnäytteen 
solut kasvatetaan GrowDexissa. Se 
luo soluille ihmiskehoa muistuttavan 
paineen ja suojaa soluja. Koska 
GrowDex on tehty nanoselluloosasta 
ja vedestä eikä sisällä eläinperäistä 
DNA:ta, se ei häiritse solujen 
toimintaa.
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GrowDex pitää solut niiden luontaisessa 
muodossaan. Sen ansiosta tutkijat voivat 
tutkia soluja 3D-muodossa toisin kuin 
2D-mallissa. Tutkijat voivat paremmin 
ymmärtää solujen reaktioita lääkeaineille, 
mikä tarjoaa potilaille paremman 
mahdollisuuden toipumiseen.
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GrowDex suojaa ja pitää soluja paikoillaan, 
kun ne siirretään solukasvatuskaappiin. 
Näin tutkijat, kuten Piia Mikkonen, pystyvät 
GrowDexin avulla tutkimaan näytettä ja 
määrittämään mahdollisesti parempaa 
hoitosuunnitelmaa. 
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Kyrön konsepti syntyi, 
kun Mikko Koskinen 
oli saunomassa neljän 
ystävänsä kanssa.
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Pohjanmaan 
kautta!
Rukiista alkoholijuomia 
valmistava Kyrö liputtaa 
ekologisen ja vastuullisen 
tuotannon puolesta aina 
etiketeistä alkaen. Kyrön 
menestys antaa muillekin 
tavoittelemisen arvoisen 
esimerkin.

K
yrön ruistislaamon syntyhistoria on niin supisuo
malainen kuin vain olla voi – kenties yhtä yksityis
kohtaa lukuun ottamatta. Saunan jälkeen nauti
taan yleensä kylmää olutta, ei niinkään ruisviskiä, 
jota viisi Kyrön perustajajäsentä maisteli päät

täessään perustaa yrityksen vuonna 2012. 
Suomessa yritysjohto on perinteisesti tehnyt diilejä saunas

sa. Kyrön tapauksessa viisi löylyssä rentoutunutta kaverus
ta keksi loistavan liiketoimintakonseptin. Suomessa Kyrön 
tuotteet ovat jo vakiinnuttaneet asemansa huippu brändinä, 
joten yritys on suunnannut katseensa tärkeille Euroopan 
markkinoille. 

”Idea sai alkunsa pohtiessamme, miksei Suomessa ollut 
ruistislaamoa”, kertoo Mikko Koskinen, yksi Kyröbrändin 
perustajista. 

”Tislaamon perustaminen oli yhteinen haaveemme, ja 
vaikka meillä ei ollut kokemusta alalta, uskalsimme lähteä 
toteuttamaan sitä. Sama into on yhä tislaamon toiminnan yti
messä. Valmistamme rukiista sekä giniä että viskiä, koska ha
luamme erottua muista. Suomalaisuus on järkivalinta. Emme 
halua valmistaa Suomessa skottiviskiä. Haluamme olla suo
malaisia ja toimia paikallisesti, hankkia paikallisia raaka 
aineita ja osallistua paikallisyhteisöjen toimintaan.” 

Yrityksen vastuullisuusarvojen perusta on juuri paikalli
suudessa.

Brändin imagossa korostuvat juurevuus ja suomalainen 
huumorintaju. Kyrönimi viittaa Pohjanmaalla sijaitsevaan 
Isoonkyröön, jossa tislaamo sijaitsee, ja ruis on keskeinen vil

jelylajike alueen suurilla viljatiloilla. Rustiikki luonnonläheisyys kuvastuu humoristi
sesti yrityksen markkinointimateriaalissa ja toistuu myös tuotteiden jykevissä pullois
sa, pakkauksissa ja etenkin rohkeissa etiketeissä.

Puhdasta nautintoa
Koskinen luonnehtii Kyrön brändiä demokratisoiduksi premiumlaaduksi, ja pullojen 
etiketit välittävät tätä sanomaa kuluttajille. 

”Kyseessä ei ole halpatuote, mutta sen nauttimiseen ei silti tarvita paljon nippelitie
toa”, hän kertoo. ”Se on helposti lähestyttävää, mutta silti laadukasta. Viskin ja gininkin 
valinta on usein hankalaa, ja sama pätee viineihin. Me halusimme tehdä elämän hel 
poksi ja valmistaa kaikki tuotteet Kyrönimellä. Se kertoo parhaista raakaaineista, puh
taasta nautinnosta ja ihmisten tuomisesta yhteen tasavertaisesti. Tarjoamme mahdolli
suuden nauttia esimerkiksi viskistä ilman siihen usein liitettyä hierarkiaa.”

Yksi merkittävistä eroista Kyrön toimintamallin ja muiden, tunnetumpien alkoholi 
brändien välillä on useiden tuotteiden – ginien ja viskien – valmistaminen saman brän
disateenvarjon alla. Brändi oli lähes välitön myyntimenestys kotimarkkinoilla, mutta 
läpilyönti ulkomailla osoittautui haasteeksi, eikä vähiten sateenvarjomallin vuoksi. 

”Tutkiskelimme itseämme ja huomasimme, että tuotteiden nimet ja etiketit olivat 
haastavia”, Koskinen sanoo. ”Niiden välittämä viesti oli tuttu kotimarkkinoilla, mutta 
muualla se oli ehkä hieman vaikeampi hahmottaa. Päätimme tehdä pullojen etiketteihin 
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liittyvää kuluttajatutkimusta, ja olemme 
ryhtyneet tulosten perusteella toimiin.”

Yritys sai tukea prosessissa suomalaisel
ta Sense N Insight tutkimusyritykseltä. 

”Pakkauksella on markkinointivälinee
nä suuri merkitys”, sanoo Virpi Korho-
nen, yksi Sense N Insightin perustajista. 

”Pakkauksella pääsee paikkoihin, joi
hin ei pääse muilla välineillä. Lainsäädän
nön mukaan pakatuissa tuotteissa täytyy 
olla etiketti, josta näkyvät tietyt tiedot. 
Tämä koskee erityisesti elintarvikkeita ja 
lääkkeitä. Premiumtuotteiden valmista
jat joutuvat pohtimaan, miten tuotteen 
myyntipotentiaali voidaan optimoida eti
ketin avulla. Kuluttaja on saatava vakuut
tuneeksi tuotteen arvosta. Suunnittelijat 
ja brändijohtajat uskovat yleensä tietävän
sä, mitä mieltä asiakkaat ovat tuotteesta. 
Usein näin ei kuitenkaan ole, sillä he ovat 
liian lähellä tuotetta eivätkä välttämättä 
edusta sen tyypillistä kuluttajaa.”

Kyrön tapauksessa tavoitteena oli 
tutkia gini ja viskipullojen etiketteihin 
liittyviä mielikuvia, jotta molemmille 
voitaisiin suunnitella muodoltaan ja ma
teriaaliltaan optimaaliset etiketit. Helsin
kiläisestä ostoskeskuksesta etsittiin ginin 
ja viskin kuluttajia, joita pyydettiin osal
listumaan katseenseurantaan, fokusryh
mien haastatteluihin ja erottelutesteihin. 
Kuluttajien tehtävänä oli muun muassa 
valita järjestyksessä erivärisistä ja eri ma
teriaaleista valmistetuista 12 etiketistä ne, 
jotka heidän mielestään ilmensivät par
haiten laatua ja aitoutta. Testissä ilmeni, 
että ginin premiumlaadusta kertova eti
ketti oli kuluttajien näkemysten mukaan aivan erilainen kuin viskin laadukkuudesta kertova.

”Korjasimme väärinkäsitykset suunnittelemalla etiketit uudelleen”, Koskinen kertoo. ”Se onnistui 
ilmeisen hyvin, koska nyt peittoamme muut perinteiset merkit brändin tunnettuudessa.”

Juuret vastuullisuudessa 
Yhteistyö Sense N Insightin kanssa nosti esille erot siinä, mikä eri alkoholikategorioissa mielletään 
premiumlaaduksi. ”Etikettien materiaali ei ollut paras mahdollinen eri kategorioille. Olisimme voi
neet käyttää eri tuotteille eri materiaaleja, mutta silloin brändin yhtenäisyys olisi kärsinyt. Tutkimus 
auttoi meitä tekemään vaikeita kompromisseja. Se myös alleviivasi arvojamme, joista vastuullisuus 
on yksi.”

Kyröbrändille valitun etikettimateriaalin valmistaa UPM Raflatac, jonka tuotevalikoima sisältää 
paljon erilaisia innovatiivisia tarramateriaaleja. 

”Etiketti antaa periaatteessa tuotteelle kasvot. Tavoitteenamme on auttaa tekemään brändeistä 
haluttuja ja erottuvia”, sanoo UPM Raflatacin markkinointipäällikkö Matilda Rosti. ”Tietämyksem
me materiaalin valinnasta perustuu markkinoiden ja tarpeiden tuntemukseen.”

Vastuullisten pakkausratkaisujen kasvavaan tarpeeseen ja kysyntään vastaava UPM Raflatac on 
edelläkävijä kestävän kehityksen mukaisten etikettien tuotannossa. Yhtiö tekee myös tiivistä yhteis



”Pakkauksella on 
markkinointivälineenä 
suuri merkitys. 
Pakkauksella pääsee 
paikkoihin, joihin 
ei pääse muilla 
välineillä.” 

Kyrö on yhdistänyt 
upeat etiketit ja 
ympäristötietoisuuden.
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työtä suunnittelijoiden kanssa ja auttaa löytämään materiaalit, jotka herättävät visiot 
eloon. 

”Vastuullinen pakkaus lähtee suunnittelusta”, Rosti kertoo. ”Tuotteen elinkaaren 
kattava ecodesignajattelumallimme opastaa valitsemaan raakaaineet, jotka vähen
tävät kulutusta ja ovat kierrätettäviä. Ne tarjoavat uusiutuvia vaihtoehtoja fossiilipoh
jaisille materiaaleille ja pienentävät tuotteen elinkaaren aikaista ympäristöjalanjälkeä. 
Suunnittelun päätavoitteena on edistää materiaalikiertoa sekä minimoida raakaainei
den hankinnan, valmistuksen, logistiikan ja tuotteiden käytön ja hävittämisen negatii
viset ympäristövaikutukset ja maksimoida positiiviset vaikutukset.”

Kyrön uudistettujen etikettien karkeampi mattapinta on yksi osa kokonaisvaltaista 
brändiviestiä, joka tukee vastuullisuutta arvona. Koskinen tietää, ettei vastuulliseksi ju
listautuminen itsessään riitä, vaan Kyrön on toimittava niin kuin puhuu. 

”Etikettimme valmistetaan Suomessa korkeimpien standardien mukaisesti paikal
lisista materiaaleista, ja niiden ympäristövaikutukset ovat helposti arvioitavissa. Os
tamme paikallista ruista, ja mitä suuremmaksi kasvamme, sitä paremmin pystymme 
vaikuttamaan kestäviin viljelykäytäntöihin. Tislaamossamme käytetään biokaasua. 
Vastuullisuus on meille siis perustavanlaatuinen arvo.” 

FEATURE
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Puupohjaiset biokemikaalit ovat uusiutuvia ja 
kierrätettäviä, ja ne voivat lyhentää tuotantoketjuja 
sekä lisätä paikallista tuotantoa. Niitä voi myös 
käyttää lähes minkä tahansa valmistamisessa.

P uun tulevaisuus on täällä. Pian puupohjaisista 
biokemikaaleista valmistetaan kaikenlaisia tuot
teita pulloista jäänestoaineeseen ja autonren
kaisiin. Tämä nostaa kestävän kehityksen aivan 

uudelle tasolle.
Kyseessä ei ole uusi idea. Fossiilipohjaisten materiaa

lien korvaamisesta puupohjaisilla tuotteilla on keskus
teltu jo vuosia, ellei vuosikymmeniä. Tähän asti idea on 
ollut lähinnä hypoteettinen. Mutta nyt siitä on tulossa 
totisinta totta.

”Olen todella innoissani”, sanoo UPM:n Biochemi
calsyksikön johtaja Juuso Konttinen. ”Olemme vuo
sien ajan arvioineet ja kehittäneet erilaisia puupohjai
siin biokemikaaleihin liittyviä teknologioita, joten on 
aivan mahtavaa, että kova työ alkaa tuottaa tulosta.”

UPM ilmoitti vuoden 2020 alussa rakentavansa 
uuden biojalostamon Leunan kaupunkiin Saksaan. 
Biojalostamossa on määrä tuottaa erilaisia puupoh
jaisia biokemikaaleja, joilla voidaan korvata fossiilisia 
raakaaineita. Kyseessä ei ole mikään yksinkertainen 
biokemikaalien potentiaalia tutkiva laboratorio vaan 
iso tuotantolaitos, jonka hintalappu on yli 500 miljoo
naa euroa ja arvioitu vuotuinen tuotantokapasiteetti 

220 000 tonnia. Vastuullisten biokemikaalien uusi aika
kausi on todellakin alkanut.

Iso rooli kestävän kehityksen kannalta 
”Katso ympärillesi. Kemikaaleja on käytännössä kaikkial
la: seinämaaleissa, lattiapäällysteissä ja mat ka puhelimen 
muoviosissa”, UPM:n biokemikaalijohtaja Michael  
Duetsch Saksasta sanoo. ”80–90 prosenttia näistä 
kemikaaleista on vielä toistaiseksi fossiilipohjai
sia. Jos ne korvataan biomassaan pohjautu
villa kemikaaleilla, voimme luoda kestä
vämmän tulevaisuuden.”

BIOKEMIKAALIEN
uusi aikakausi
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Puupohjaiset kemikaalit ovat ympäristön kannalta 
kestävämpiä. Puu on kierrätettävä ja uusiutuva raa
kaaine, joka sitoo hiiltä. Ei ole ihme, että sillä on kes
keinen rooli maailman siirtyessä kohti hiilineutraalia 
kiertotaloutta.

Puupohjaiset biokemikaalit voivat lisäksi lyhentää 
toimitusketjuja ja tukea paikallista taloutta. Fossiili
sia polttoaineita kuljetetaan ympäri maailmaa, mutta 
puuta voidaan käsitellä ja käyttää paikallisesti. Näin 
voidaan tarjota työtä lähiympäristön asukkaille ja pie
nentää kuljetusten taloudellisia kustannuksia sekä ym
päristövaikutuksia.

”Leunan tuotantolaitos käyttää Saksassa kasvavaa 
lehtipuuta”, Duetsch sanoo. ”On hyvä, että paikalliselle 
lehtipuulle on enemmän teollisia käyttösovelluksia, jot
ta meidän ei tarvitse käyttää muualta tuotua havupuuta. 
Luontaiset lehtipuumetsät tukevat ilmaston vakautta ja 
luonnon monimuotoisuutta.”

Helppo korvike 
Uudessa Leunan tuotantolaitoksessa puusta tehdään 
seuraavan sukupolven biokemikaaleja. Uusiutuvia 
glykoleja käytetään pullojen, pakkausten, tekstiilien, 
kosmetiikan ja pesuaineiden valmistuksessa. Lignii
niä käytetään liimoissa ja biomuoveissa. Puupohjaiset 
funktionaaliset täyteaineet soveltuvat kumirenkaisiin 
ja termoplastisiin muoveihin. Näillä biokemikaaleilla 

on valtavasti potentiaalia teollisuudessa ja kulutus
tuotteissa.

”On tärkeää, ettei asiakkaidemme tarvitse 
tehdä muutoksia nykyisiin arvoketjui

hinsa, kuten tuotantoon ja kierrätyk
seen”, Konttinen sanoo ja jatkaa: 

”Siirtyminen fossiilipohjaisista 

puupohjaisiin materiaaleihin onnistuu sujuvasti. Uudet 
biokemikaalit soveltuvat asiakkaiden nykyisiin proses
seihin, mutta vastuullisuus on niissä sisäänrakennet
tuna.”

Kestävä kehitys on uusien biokemikaalien tärkein 
valttikortti. Ne ovat aluksi premiumtuotteita, mutta 
hyvä esimerkki niiden tulevasta kasvupotentiaalista liit
tyy uusiutuvaan energiaan. Vielä vähän aikaa sitten au
rinko ja tuulisähkön valintaan vaikuttivat ainoastaan 
ympäristöseikat, mutta nykyisin ne ovat usein edulli
sempia kuin hiilellä tai öljyllä tuotettu sähkö. 

Voisiko puupohjaisista biokemikaaleista tulla öljy
pohjaisia vaihtoehtoja kustannustehokkaampia?

”Tämä on mahdollista. Kustannukset laskevat to
dennäköisesti tulevaisuudessa”, Konttinen sanoo. ”Op
timoimme jatkuvasti järjestelmiämme ja kehitämme 
erilaisia teknologioita, jotka parantavat näiden materi
aalien taloudellisuutta.”

UPM:n uusi aikakausi
Biokemikaalien uusi aikakausi merkitsee uusia tuulia 
myös UPM:lle, sillä biokemikaaleja haluavat asiakkaat 
eivät ole samoja, jotka ostavat paperia tai sahatavaraa. 
Tarvitaan siis paljon muutakin kuin vain uusi tuotanto
laitos.

”Emme rakenna vain uutta tehdasta. Rakennamme 
uutta organisaatiota, uusia liiketoimintaprosesseja, uu
sia järjestelmiä ja uutta osaamista, jotta voimme palvel
la näitä uusia asiakkaita paremmin”, Konttinen sanoo.

Molekulaariset biotuotteet ovat yksi UPM:n kolmesta 
kasvun keihäänkärjestä. Ne ovat jo johtaneet kannatta
vaan biopolttoaineliiketoimintaan, ja nyt niiden poh
jalta on syntymässä uutta biokemikaaliliiketoimintaa. 
Kaksi muuta keihäänkärkeä ovat erikoispakkausmate
riaalit ja korkean arvon kuitutuotteet. Yhdessä nämä 
kolme luovat potentiaalia kestävälle kasvulle pitkälle 
tulevaisuuteen.

”Tämä on haaste, koska kyseessä on sekä meille että 
maailmalle uusi asia. Kukaan ei ole tehnyt tätä aiemmin, 
eikä mitään ohjekirjaa ole”, Konttinen sanoo. 

Hanke ei ole kuitenkaan enää pelkän haaveilun as
teella. Leunan tuotantolaitoksen rakennustyöt ovat 
käynnissä, ja biokemikaalien uusi aikakausi on alkanut.

”Tuotantolaitoksen arvioidaan käynnistyvän vuoden 
2022 lopulla”, Duetsch kertoo. ”Vuonna 2023 kädes
säsi saattaa jo olla biokemikaaleistamme valmistet
tu pullo. Aiom  me tukea kestävää kehitystä monilla 
muillakin erilaisilla tuotteilla.”

”Uudet biokemikaalit 
soveltuvat 
asiakkaiden nykyisiin 
prosesseihin, mutta 
vastuullisuus on niissä 
sisäänrakennettuna.” 

FEATUREDavid J. Cord Kuva UPM



Valmistuksessa 
käytettävien puulastujen 
ansiosta jokainen 
Mysoda-laite on 
yksilöllinen. 
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Muovinjanoa 
sammuttamassa

Monet ovat yrittäneet korvata muovia 
ympäristöä vähemmän kuormittavilla 
vaihtoehdoilla. Suomalaisyritys keksi 
ratkaisun turvautumalla puukuidusta 
valmistettuihin biokomposiitteihin.

K
un suomalaisen Mysoda 
yh  tiön toimitusjohtaja David 
Solomon alkoi suunnitella 
yhtiön uusinta hiilihapotuslai
tetta, hän tiesi, että sen pitäisi 

poiketa kaikista aiemmista. Yhtiö oli jo va
kiinnuttanut asemansa hiilihapotuslait
teiden markkinoilla Suomessa, mutta nyt 
oli tarkoitus laajentua kansainvälisesti. 

”Päätimme, ettemme tyydy vähempään 
kuin maailman parhaaseen laitteeseen soo
daveden valmistuksessa”, Solomon kert oo.

Mitkä ominaisuudet sitten tekevät hii
lihapotuslaitteesta maailman parhaan? 
Solomon ja muotoilutoimisto Pentagon 
Designin Arni Aromaa asettivat tavoit
teekseen luoda kauniin, käytännöllisen ja 
ennen kaikkea kestävän kehityksen mu
kaisen laitteen. 

”Yksi Mysodaprojektin lähtökohdista 
oli se, että veden hiilihapottaminen koto
na on luonnostaan kestävää, sillä se eh
käisee tarpeen pullotuksessa käytettäväl
le muoville. Koska kuluttajat ovat hyvin 
tietoisia kestävyydestä, kävi järkeen suun
nitella mahdollisimman vastuullinen tuo
te ilman fossiilipohjaisia materiaaleja”, 
Aromaa kertoo. 

”Kestävä kehitys on aina ollut tärkeää, 
mutta ilmastonmuutoksen myötä se on 
noussut tärkeysjärjestyksen kärkeen. 
Siirtyminen ihmiskeskeisyydestä pla
neettakeskeisyyteen on yksi muotoilualan 
kuumimmista puheenaiheista. Siinä vas
tuullisuus on kaiken alku ja juuri.”

Suomessa ja Ranskassa toteutetun mark

kinatutkimuksen mukaan kehitystiimin 
tavoitteet olivat yhteneviä kuluttajien 
mielipiteiden kanssa. Ilman perinteistä 
fossiilipohjaista muovia valmistettu tuote 
kiinnosti yli 70:tä prosenttia kyselyyn vas
tanneista.

Uusi UPM Formi EcoAce materiaali 
osoittautui ihanteelliseksi ratkaisuksi. Sil
lä on muovin ominaisuudet, mutta se on 
valmistettu biokomposiiteista. Materiaali 
tuotetaan puukuiduista ja uusiutuvista po
lymeereistä. Materiaalista voidaan valmis
taa tuotteita samoilla muoteilla ja laitteilla 
kuin fossiilipohjaisista muoveista.

UPM Formin kehityspäällikkö Jonas 
Eklöfin mukaan muihin biokomposiittei
hin verrattuna materiaalin etuna on, että se 
valmistetaan selluteollisuuden tähteistä.

”Se on muita biopohjaisia materiaaleja 
vastuullisempi, koska sen raakaaineita ei 
tarvitse tuottaa erikseen. Se ei myöskään 
kilpaile ruokaketjun kanssa toisin kuin 
sokeriruo’osta tai riisistä valmistetut ma
teriaalit”, Eklöf sanoo. 

Tämä ominaisuus kiinnitti Mysodan 
huomion.

”Suomessa puu on yksi tärkeimmistä 
raakaaineista, joten oli luonnollista etsiä 
sopivaa materiaalia puupohjaisten kom
posiittien joukosta”, Solomon sanoo. 

Koska materiaali valmistetaan puusta, 
siinä oli yksi erityinen etu, joka vastasi 
suunnittelutiimin tavoitteeseen kauniista 
tuotteesta.

”Puulastut erottuvat materiaalissa, jo
ten jokainen laite on yksilöllinen. Kahta 



41

samanlaista Mysodalaitetta ei ole”, Solo
mon selittää.

Uusi materiaali
Koska fossiilipohjainen muovi korvattiin 
uudenlaisella materiaalilla, Mysodalait
teen saattaminen tuotantoon vaati val
tavasti työtä. Biokomposiittien käyttö ei 
ollut entuudestaan tuttua laitteet valmis
tavalle kiinalaiselle alihankkijalle. 

”Ei ollut helppoa vakuuttaa kump
paniamme materiaalivalinnan eduista. 
Heidät piti saada luottamaan siihen, että 
uudenlaisen materiaalin käyttäminen oli 
riskin arvoista”, Solomon kertoo. ”Olim
me kuitenkin innoissamme uudesta ma
teriaalista ja teimme selväksi, ettei sopi
musta synny, jos sen käyttö ei onnistu.”

UPM:n Kiinan tiimi oli avain projektin 
toteutumiseen, koska Mysodan tai UPM:n 
Suomen henkilöstö ei voinut matkustaa 
Kiinaan koronarajoitusten vuoksi. 

”Uusien materiaalien käyttö vaatii aina 
aikaa. Niihin pitää ensin tutustua ja nii
den työstämistä täytyy opetella”, kertoo 
tuotepäällikkö Dayong Han Shanghais
ta. ”Materiaalimme sopii saumattomasti 
teolliseen valuprosessiin, mutta meidän 
täytyi auttaa kumppaniamme löytämään 
oikeat asetukset sen työstämiseen.”

Han kollegoineen suunnitteli uuden 
materiaalin testejä, laitetuotannon pro
sessia ja laadunvalvontaa etäyhteyksien 
välityksellä Suomen kehitystiimin kanssa. 
Fyysisiä näytteitä läheteltiin edestakaisin 
maiden välillä tiukassa aikataulussa.

FEATURELara McCoy Kuva Joonas Linkola
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Arni Aromaa, millaisia tavoitteita asetat designprojektin alussa?
Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, joten tavoitteet ja noudatettavat periaatteet 
vaihtelevat laajasti. Pääsääntöisesti kuitenkin tähtäämme lopputulokseen, joka 
parantaa tavallisten ihmisten arkea. Samalla pyrimme aina tarjoa maan kilpai
luedun asiakkaillemme. Viime vuosina juuri kestävyydestä on tullut tärkeä valt
tikortti. 

Miten kestävän kehityksen korostuminen on vaikuttanut muotoiluun? 
Suomalaisessa muotoilussa tuotteiden pitkäikäisyyttä on perinteisesti pidetty 
arvossa ja yhtenä onnistumisen mittarina. Kestävyyden kannalta pitkäikäisyys 
on erittäin oleellista. On paljon tuotteita, jotka eivät suoranaisesti vanhene. Jos 
niiden muotoilu ei kuitenkaan pysy ajanmukaisena, ne korvataan uusil la, jolloin 
syntyy jätettä. Tästä näkökulmasta katsottuna tärkeintä on suunnitella tuotteet 

mahdollisimman pitkäikäisiksi. Sillä, käytetäänkö tuotetta viisi vai viisitoista vuotta, on kestävän kehityksen 
kannalta valtava vaikutus. 

Miten otat kuluttajat huomioon valinnoissasi muotoilijana?
Nykyinen kehityssuunta on se, että kuluttajat suosivat ennemmin laatua kuin määrää. Meidän kokemuksem
me mukaan vähittäismyyjät ovat kiinnostuneita uusista materiaaleista ja valinnoista nimenomaan liiketoi
minnallisesta näkökulmasta. Joskus vähittäismyyntiä pidetään pullonkaulana uusille ideoille, mutta tässä 
tapauksessa sekä kuluttajat että myyjät kaipaavat uusia innovaatioita. Markkinataloudessa tuotteet täytyy 
suunnitella sekä houkutteleviksi että kestäviksi.

Millaisia trendejä odotat muotoilun lähitulevaisuudelta?
Muotoilu on siirtymässä ihmiskeskeisyydestä planeettakeskeisyyteen. Skandinaavisessa ja suomalaises
sa muotoilussa on perinteisesti keskitytty ajattelemaan yksilöä. Tuotteita on suunniteltu oikeille ihmisille, 
oikei siin tarpeisiin ja parantamaan arjen laatua, minkä näen positiivisena. Toisaalta se on osa ongelmaa, koska 
olemme keskittyneet liikaa ihmisten tarpeisiin ja laiminlyöneet ympäristöllisiä näkökulmia. Maapallon hy
vinvointi on luonnollisesti avain ihmisten hyvinvointiin. 

Han on varma, että kokonaisuudessaan 
onnistunut projekti hyödyttää alihankki
jaa pitkällä aikavälillä.

”Kumppanimme ymmärtää muovin 
maailmanlaajuiset ongelmat ja tietää, että 
biopohjaisessa materiaalissamme piilee 
muoviteollisuuden tulevaisuus. Alihankki
ja sai projektista arvokasta kokemusta, sillä 
tällainen tuotanto lisääntyy jatkossa.”

Yhteistyön tulos
Mysodan, Pentagon Designin ja UPM:n 
yhteistyö ratkaisi projektin onnistumi
sen. Juuri tämä yhteistyö teki hankkeesta 
ainutlaatuisen.

”Työmme on ollut uraauurtavaa”, Eklöf 
toteaa. ”Vaikka toimimme raakaaineen 
toimittajana, olemme osallistuneet pro
jektiin kokonaisvaltaisesti, koska sen 

toteuttaminen on vaatinut runsaasti tek
nistä osaamista. Olemme työskennelleet 
yhdessä asiakkaan ja muotoilijan kanssa 
ja edistäneet heidän yhteistyötään mui
den sidosryhmien kanssa.”

Aromaa ja Solomon ovat yhtä mieltä 
siitä, että saumaton yhteistyö on avain
asemassa, kun tuotetaan kestävämpiä rat
kaisuja kuluttajamarkkinoille.

”Tuotteiden suunnittelu asettaa mel
koiset paineet muotoilijalle”, Aromaa sa
noo. ”Muotoilija ei saa muutosta aikaan 
yksin, vaan on tärkeää innostaa asiakkaat 
uusista materiaaleista ja ratkaisuista. 
Lisäksi tarvitaan UPM:n kaltaisia toimi
joita, jotka pystyvät kehittämään sopivia 
massatuotettavia materiaaleja. Muotoili
jan näkemys ei siis yksin riitä, vaan tarvi
taan valveutuneita kuluttajia sekä oikeat 

kumppanit ja toimijat, jotta suunnitelmat 
voidaan toteuttaa käytännössä.”

”Tämä on ollut jännittävä projekti”, So
lomon sanoo. ”Ei ole epäilystäkään, etteikö 
hanke olisi ollut sijoitetun ajan, varojen ja 
työn arvoinen, sillä lopputulos on todella 
kaunis ja erittäin kestävä. Se on nyt lähte
mätön osa yhtiömme DNA:ta. Mysodalla 
ei ole enää paluuta muoveihin.” 

”Muotoilijan näkemys 
ei yksin riitä, vaan 
tarvitaan valveutuneita 
kuluttajia sekä oikeat 
kumppanit ja toimijat, 
jotta suunnitelmat 
voidaan toteuttaa 
käytännössä.”

FEATURE

Kysymys 
& vastaus
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J os toimenpiteisiin ryhdytään tosissaan, tarvitaan selkeä 
matriisi, jonka perusteella onnistumisia ja epäonnistu
misia arvioidaan. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun 
pyrkimyksenä on kirjaimellisesti elävän planeetan pe

lastaminen. Viittaan tällä ilmastonmuutosta koskevaan YK:n 
puitesopimukseen sekä sen saavutuksiin ja epäonnistumisiin 
ilmastokriisin torjumisessa. Puitesopimuksen onnistumista 
on voitava arvioida objektiivisesti, jotta voidaan löytää oikea 
tie kunnianhimoisille ilmastotoimille ja siten mahdollisuu
delle saavuttaa 1,5 asteen ilmastotavoite.

On selvää, että puitesopimus on epäonnistunut tavoitteessaan ”saa
da aikaan kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakiintuminen ilmake
hässä sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminnasta aiheudu vaarallis
ta häiriötä ilmastojärjestelmässä”. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 
on viimeisen 26 vuoden aikana eli vuodesta 1994 lähtien noussut 
358 ppm:stä (miljoonasosasta) 412 ppm:ään elokuussa 2020. Ilmake
hän hiilidioksidipitoisuus oli 400 ppm:ssä viimeksi noin 3 miljoonaa 
vuotta sitten. Maapallon lämpötila on noussut tasaisesti. Vuonna 2019 
keskilämpötila oli 0,95 astetta korkeampi kuin 2000luvun keskiarvo 
13,9 astetta, eli viime vuosi oli historian toiseksi lämpimin. 

Vaikka uusiutuvan energian käyttö onkin kasvanut merkittäväs
ti viime vuosina, maailmanlaajuinen energiajärjestelmä on pysynyt 
muuttumattomana. Vuonna 1994 noin 80 prosenttia maailmanlaajui
sesta primäärienergian saannista perustui fossiilisiin polttoaineisiin, 
eikä lukema muuttunut vuonna 2019. Energiaköyhyyden määrä on 
myös pysynyt vakiona. Noin 2,8 miljardia ihmistä käyttää yhä ruoan
laitossa saastuttavia kiinteitä polttoaineita. Syynä tähän on pääosin 
se, etteivät valtiot ole ottaneet johtajuutta ilmastoasioissa eikä YK:n 
puitesopimuksessa ole välineitä edistää nopeita globaaleja toimia il
mastokriisin torjumiseksi. 

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n erityisraportista 
käy selvästi ilmi, että jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa 
1,5 asteeseen, hiilidioksidipäästöjä on pienennettävä 45 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä vuoden 2010 tasosta ja nollanettopäästöihin 
on päästävä vuoteen 2050 mennessä. Meillä on siis vain vuosikymmen 
aikaa muuttaa energiajärjestelmän suuntaa ja leikata päästöjä merkit
tävästi. Pystyykö YK:n puitesopimus tähän yksin? Voimmeko todella 
luottaa siihen, että hallitukset ryhtyvät tarvittaviin toimiin 1,5 asteen 
tavoitteen saavuttamiseksi? Valitettavasti vastaus molempiin kysy
myksiin on ei. Nykytilanteessa on selvää, että ilman suuryhtiöiden 
vilpitöntä sitoutumista emme pysty saavuttamaan ilmastotavoitteita.

Maailman suurimmilla yhtiöillä on enemmän taloudellisia mah
dollisuuksia kuin hallituksilla. Niiden vastuulla on myös leijonanosa 
kasvihuonekaasupäästöistä. Suuryhtiöt ovat siis osa ongelmaa, mutta 
ne ovat myös ratkaisu. Mietitäänpä seuraavia faktoja:

• Vain sata yhtiötä on tuottanut 71 prosenttia globaaleista kasvi
huonekaasupäästöistä vuodesta 1988 eli IPCC:n perustamisvuodesta 
lähtien.

• Yli kaksi kolmasosaa maapallon sadasta rikkaimmasta toimijasta on 
yrityksiä, ei valtioita. Tosiasiassa 10 suurimman yhtiön liikevaihto on 
suurempi kuin 196 alimmaksi sijoittuvan valtion liikevaihto yhteensä. 

Suuryhtiöillä on siis resursseja muuttaa liiketoimintansa hiilidiok
sidivapaaksi investoimalla uusiutuviin ja muihin nollahiilisiin tekno
logioihin sekä kehittämällä tuotteita ja palveluja, joiden hiilijalanjälki 
on pieni. Kysymys kuuluukin: suostuvatko ne siihen vapaaehtoisesti 
vai tarvitaanko pakottavaa lainsäädäntöä?

Moni asia viittaa siihen, että suuryhtiöt ovat siirtymässä vähähiilisiin 
ratkaisuihin, koska ne pitävät ilmastonmuutosta vakavana uhkana 
liiketoimintansa jatkuvuudelle ja elinkelpoisuudelleen. Esimerkiksi 
neljäsosa Fortune Global 500 yhtiöistä on julkisesti sitoutunut hii
lineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä tai täyttämään tieteeseen 
perustuvan päästövähennystavoitteen. 

Tosiasia on myös se, että yrityksille tarvitaan selkeät säännöt ja 
määräykset, jotta pelikenttä on kaikille sama. Emme halua maailmaa, 
jossa osa yrityksistä liihottaa vapaamatkustajina ja toisten kilpailuky
ky kärsii. Säädöksillä on siten merkittävä rooli vitkastelijoiden pakot
tamisessa ilmastotoimiin. Rajat täytyy kuitenkin tiedostaa: säädökset 
ovat yleensä pienin yhteinen nimittäjä.

Uskonkin, että vapaaehtoiset toimet ja säädökset eivät vielä rii
tä: ilmastonmuutos on määriteltävä jo yhtiöjärjestyksissä yritysten 
hallitusten varainhoidolliseksi vastuuksi, ja hallitukset on asetettava 
vastuuseen ilmaston saastuttamisesta. Tämä on ainoa tapa saada yri
tykset sitoutumaan ilmastotavoitteisiin aidosti. 

MINUN MIELESTÄNI

Koska ilmastonmuutos on vakava 
uhka liiketoiminnan jatkuvuudelle, 
suuryrityksillä ei ole muuta vaihto
ehtoa kuin pyrkiä vähähiilisyyteen.

Chandra Bhushan on 
International Forum for 
Environment, Sustainability 
& Technologyn (iFOREST) 
toimitusjohtaja.

Yrityksiä tarvitaan 
ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa

Chandra Bhushan Kuva UPM
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Nuori, 
lahjakas 
ja valpas 
Millenniaalit vaativat 
työnantajiaan lopettamaan 
tyhjänpuhumisen ja 
toimimaan konkreettisesti 
vastuullisuuden puolesta. 
Kuullaanko heitä?
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M onet esimerkit todistavat, 
että vastuullinen liiketoi
minta voi parantaa tuottoa 
ja tuoda yrityksille muutakin 

aineetonta hyötyä. 
”Kysymys siitä, miksi yritysten pitäisi 

pyrkiä vastuullisuuteen, ei ole oleellinen 
– kannattaa pikemminkin kysyä, miksi 
ne eivät pyrkisi siihen”, sanoo kirjailija ja 
Winston Eco Strategies yrityksen perus
taja Andrew Winston. ”Yritykset, jotka 
suhtautuvat vakavasti ympäristövaiku
tusten ja sosiaalisten vaikutusten hallin
taan, pärjäävät strategisesti paremmin. 
Ne karsivat kustannuksia, minimoivat ris
kejä, edistävät innovaatioita ja rakentavat 
brändinsä arvoa.”

Kiinteäksi osaksi strategiaa
Vastuulliseen liiketoimintaan käytettävä 
rahamäärä osoittaa, ettei trendiä voida si
vuuttaa pelkkänä hyvää mieltä tuottavana 
harjoituksena. Vastuullisuusinvestointien 
arvo maailmassa nousi yli 30 biljoonan 
Yhdysvaltain dollarin vuonna 2018. Se 
kasvoi 68  prosenttia vuodesta 2014 ja yli 
kymmenkertaistui vuodesta 2004 Global 
Sustainable Investment Review katsauk
sen mukaan. 

UPM:n suurimman osakkeenomistajan, 
sijoitusyhtiö BlackRockin (markkinaarvo 
6 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria) pää
johtaja Laurence Fink lähetti yritysten 
toimitusjohtajille vuoden 2020 alussa kir
jeen, jossa hän totesi, että sijoittajien näkö
kulmasta vastuullisuus on tätä nykyä rat
kaiseva tekijä. ”Yrityksen kasvunäkymät 
ovat erottamattomasti sidoksissa sen ky
kyyn toimia vastuullisesti”, Fink kirjoitti. 

Vastuullista liiketoimintaa voidaan 
edistää monin tavoin. Esimerkiksi vä

hittäismyyntijätit Ikea ja Walmart ovat
muuttaneet toimitusketjujaan. Muita 
tapoja ovat muun muassa tieteeseen pe
rustuvat päästötavoitteet tai konkreet
tisemmat toimenpiteet, kuten kuljetus
yhtiö FedExin asteittainen siirtyminen 
sähköajoneuvojen käyttöön. 

”Vastuullisuus koskee koko liike
toimintaa operatiivisesta toiminnasta 
hankintoihin ja toimitusketjuun, tuo
tekehitykseen sekä monimuotoiseen ja 
osallistavaan työympäristöön”, Winston 
sanoo. 

Arvonluontia
Yritysten kannalta tärkeintä on kenties se, 
että vastuullisuuden on yhä selkeämmin 
osoitettu luovan myös arvoa. 

”Vastuullisuuden ja taloudellisen tu
loksen välillä on positiivinen kausaalinen 
yhteys”, sanoo London Business Schoolin 
liiketoimintastrategioiden ja yrittäjyyden 
apulaisprofessori Ioannis Ioannou. ”Ym
päristöasioiden ja sosiaalisten vaikutus
ten yhdistäminen ydinliiketoimintaan on 
suoraan kytköksissä yrityksen taloudelli
seen tulokseen.”

Arvonluonti voi perustua käytäntöihin, 
jotka tukevat kasvua, pienentävät kustan
nuksia, minimoivat sääntelyyn liittyvät 
riskit, tehostavat tuottavuutta, optimoi
vat investoinnit ja edistävät innovaatioita. 
Akateemiset tutkimukset osoittavat, että 
yrityksen luottoluokitus nousee vastuul
lisuuden myötä. 

Hyviin toimintatapoihin panostavat 
yritykset toimivat Ioannoun mukaan 
yleensä läpinäkyvämmin, jakavat enem
män tietoa ja ajattelevat pitkällä tähtäi
mellä. ”Markkinat kyllä huomaavat, jos 
yritykset toimivat toisin kuin sanovat”, 

hän lisää. 
Usein ajatellaan, että vastuul

lisempaan toimintaan investoi
minen maksaa itsensä takaisin 
vasta pitemmän päälle. Tämä 
on kuitenkin pelkkä myytti, sillä 
investoinnit tuovat välittömiä 
säästöjä. ”Pääomamenoja aja
tellen toiminnan tehostaminen, 
esimerkiksi valaistuksen uusi
minen tai älykkäiden rakennus
ten teknologia, voi tuoda nopei
ta säästöjä”, Winston kertoo. 

Paljon muita hyötyjä
Taloudellisen tuloksen para
nemisen ohella oikein toimi

minen tuo yrityksille paljon muitakin 
lisäetuja, jotka liittyvät esimerkiksi mai
netekijöihin, henkilöstöresursseihin ja 
sääntelyyn. 

Moni asia viittaa siihen, että nuoret – 
joiden tulevaisuuteen ilmastonmuutok
sen vaikutukset eniten kohdistuvat – pai
nottavat uravalinnoissaan yhä useammin 
vastuullisuutta. Tällaiset yritykset ovat 
siten parhaissa asemissa nuorten osaajien 
houkuttelussa. 

Henkilöstötutkimusyritys Peakonin 
viimevuotisen tutkimuksen mukaan 
Zsukupolvi eli vuosina 1996–2015 synty
neet on ”ainoa sukupolvi, joka mainitsee 
henkilöstökyselyissä sosiaaliset vaiku
tukset”. Vastuullisuuteen tunnetusti pa
nostavat yhtiöt, kuten kulutustavarajätti 
Unilever ja vaatebrändi Patagonia, saavat 
jokaiseen avoimeen työpaikkaan tuhansia 
hakemuksia. Unilever on omalla toimi
alallaan suosituin työnantaja kaikissa 50 
toimintamaassaan.

Kestävä kehitys kiinnostaa kaikissa ikä
ryhmissä, joten vastuullisesti toimivilla 
yrityksillä on yleensä paremmat suhteet 
paikallisyhteisöihin, ne koetaan luotetta
vammiksi ja niiden brändeillä on uskolli
simmat kuluttajat. 

”Eturintamassa toimivat yritykset pää
sevät helpommin uusille markkinoille ja 
pystyvät toimimaan nopeammin”, Wins
ton sanoo. 

Yhä useammat esimerkit osoittavat, 
että vastuullisuus on olennainen osa sopi
muksia ja tarjouskilpailuja. 

Entä jatkossa?
Esimerkkien valossa voidaan myös pää
tellä, että yritykset, jotka integroivat 
ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun 
liiketoimintaansa, ovat uusi normi. Pal
jon on vielä tehtävänä, mutta monessa 
asiassa on jo edistytty. Yritysten vastuulli
suusraportoinnin uusi aihealue on kertoa 
avoimesti ilmastonmuutoksen riskeistä ja 
mahdollisuuksista taloudellisten lukujen 
ja päästötavoitteiden valossa.

Vastuullisen liiketoiminnan tuomat 
kaupalliset hyödyt näyttävät olevan jat
kossakin voimakas muutoksen moottori. 

”Paine yrityksiä kohtaan kasvaa no
peasti eri sidosryhmien eli asiakkaiden, 
paikallisyhteisöjen, työntekijöiden ja yhä 
useammin myös sijoittajien taholta. Yri
tykset, jotka eivät toimi ajoissa, menet
tävät nopeasti merkityksensä”, Winston 
sanoo.

Vastuullisuuteen 
panostavat 
yritykset ovat 
parhaissa 
asemissa 
nuorten osaajien 
houkuttelussa. 

FEATUREHoward Amos Kuva UPM



46

Mikä 
hidastaa

 vetyä? 

Uusiutuva vety voisi tehdä 
suuresta osasta EU:n energian
kulutuksesta vähähiilistä.  
Vedyn kaupallinen käyttö on 
kuitenkin edelleen vähäistä.

U
usiutuva vety on yksi vastaus ilmastonmuutoksen tor
juntaan liittyviin haasteisiin. Se tuotetaan elektrolyysissä 
uusiutuvalla sähköllä, ja monipuolisuutensa ansiosta sitä 
voidaan hyödyntää suoraan päästöjen vähentämiseksi 
monilla toimialoilla, joilla hiilipäästöjä on vaikea pie

nentää, kuten rauta ja terästeollisuudessa sekä pitkän matkan kul
jetuksissa. Se voidaan myös yhdistää talteenotettuun hiilidioksidiin 
biopolttoaineiden ja kemikaalien tuottamiseksi fossiilipohjaisten 
materiaalien tilalle.

Vaikka uusiutuvalla vedyllä onkin paljon potentiaalia, sen kaupal
listaminen on ollut haasteellista. Sen tuotantoteknologiaan tarvitaan 
paljon pääomaa, ja tuotantoprosessi kuluttaa paljon sähköä. Riittävän 
edullista vähähiilistä sähköä ei ole ollut saatavilla, ja kehitystä tukeva 
sääntelykehys ei ole vielä valmis. Viimeaikainen kehitys on kuitenkin 
edennyt lupaavampaan suuntaan.

Vety täydentämään energiantuotantoa
Merkittävä edistysaskel saavutettiin heinäkuussa, kun EU julkisti 
strategiansa vedyn käytön laajentamisesta osana sitoutumistaan hiili
neutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä. 
Uusiutuvan energian odotetaan vähentävän merkittä
västi EU:n energiankulutuksen hiilipäästöjä, ja vedyllä 
on potentiaalia auttaa vaikeimmin vähennettävien pääs
töjen laskemisessa.

”Suhtautuminen vetyyn on muuttunut maailmalla 
huomattavasti vuoden 2010 jälkeen. EU on alkanut toi
mia aktiivisemmin, lainsäädäntö etenee ja ennen kaikkea 
uusiutuvan energian saatavuus kasvaa ja kustannukset 
pienenevät”, kertoo UPM:n tuotekehitysjohtaja Heikki 
Ilvespää.

Vetyä voidaan tuottaa erilaisissa prosesseissa, mutta 
eniten toiveita kohdistuu uusiutuvan vedyn valmistami
seen elektrolyysillä, jossa käytetään hiilipäästöttömistä 
energianlähteistä saatavaa sähköä. Perusteknologia on 
ollut olemassa jo pitkään, mutta sen käytön hidasteena 
on ollut edullisen uusiutuvan energian saatavuus. Lisäksi 

ilmastonmuutoksen vastaiselta taistelulta on puuttunut vahva poliit
tinen tuki.

”Tuulivoiman kustannusten lasku kilpailukykyiselle tasolle kesti yli 
10 vuotta, ja sama trendi nähdään vedyn kanssa, jos vihreään vetyyn 
panostaminen kasvaa merkittävästi. Tarvitaan yhä paljon uusiutu
vaa tai nollapäästöistä energiaa, jotta teknologian käyttö voi yleistyä. 
Näyttää kuitenkin siltä, että puhdas vetytalous pääsee alkuun, koska 
Euroopassa ja koko maailmassa on paljon siihen tähtäävää toimintaa”, 
Ilvespää sanoo.

Vedyn potentiaali kiinnostaa
Mielenkiinto vetyä kohtaan on ollut Euroopassa kasvussa viime vuo
sina, ja yritykset ja hallitukset ovat tutkineet mahdollisuuksia lähteä 
mukaan vetytalouteen. UPM Energyn markkinatiedosta ja innovaati
oista vastaava johtaja Christian Hoffmann varoittaa kuitenkin, ettei 
vety ole mikään kaiken mullistava ihmelääke eikä vetyteollisuus nou
se hetkessä sormia napsauttamalla.

”Infrastruktuurin rakentamiseen, lainsäädännön laatimiseen ja 
alalla toimivien yritysten kehittämiseen menee aikaa, samoin ratkai
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sun tarjoamiseen käyttäjille, joiden on viime kädessä myös investoi
tava vedyn käyttöön raakaaineena tai prosessien väliaineena”, Hoff
mann sanoo.

Vetytalouteen mukaan lähtemistä pohditaan kuitenkin monilla toi
mialoilla. Kiinnostus on kasvussa energiaintensiivisillä aloilla, kuten 
jalostus ja terästuotannossa sekä merenkulussa ja ilmailussa, sillä 
niiden on pyrittävä vähähiilisyyteen ja harkittava vetyä yhtenä mah
dollisena ratkaisuna.

”Vedyssä houkuttelee myös se, että sitä voidaan tuottaa kaikkialla, 
kunhan saatavilla on kustannustehokasta hiilidioksidivapaata ener
giaa ja mahdollisesti soveltuva infrastruktuuri”, Hoffmann sanoo. 
Lisäksi vetyä voidaan kustannusten ja infrastruktuurin salliessa kul
jettaa kohteesta toiseen, jolloin siitä tulee lopulta maailmanlaajuisesti 
kaupattava hyödyke.

Eurooppa voi johtaa vetytaloutta
UPM:n käyttämä energia on pääsääntöisesti uusiutuvaa ja perustuu 
esimerkiksi bioenergiaan, vesivoimaan ja ydinvoimaan. Niinpä pääs
tömäärät ovat varsin alhaisella tasolla. UPM on kuitenkin sitoutunut 

pienentämään hiilidioksidipäästöjään YK:n 1,5 asteen ilmastotavoit
teen mukaisesti. 

Ilvespää huomauttaa, että UPM:n uusiutuva diesel pienentää hiili
dioksidipäästöjä yli 80 prosenttia fossiilipohjaiseen dieseliin verrat
tuna. ”Jos dieselin tuotantoprosessissa käytetään fossiilisen vedyn 
sijaan vih reää vetyä, päästöjen pienentämisessä voitaisiin päästä lä
hemmäs sataa prosenttia.”

Biogeenisen hiilidioksidin talteenotto sellutehtaista tai biopolt
toaineprosesseista tarjoaa lisää mahdollisuuksia. ”Vaikka kestävään 
metsätalouteen perustuva bioenergia on ilmastoneutraalia pitkällä 
aikavälillä, kun puuston kasvu ja käyttö ovat tasapainossa, mutta bio
massan polttamisesta vapautuu kuitenkin hiilidioksidia. Tätä hiili
dioksidia voitaisiin ottaa talteen käytettäväksi raakaaineena yhdessä 
vedyn kanssa”, Hoff mann sanoo.

Ilvespää on samoilla linjoilla. ”Etsimme teknologioita, joilla bio 
geeninen hiilidioksidi ja vety voidaan syntetisoida ja muuttaa hiilive
dyiksi. Arvioimme myös sen mahdollisuuksia ja kustannustehokkuut
ta”, hän sanoo. Tämä korostaa puhtaan vedyn monipuolisia käyttöta
poja ja hyötyjä. 

TEKNOLOGIA EDELLÄAsa Butcher Kuvitus iStock & Riversimple
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R iversimple nousi otsikoihin vuonna 
2009 mullistavalla vetykäyttöisel
lä kaupunkiautollaan, joka osoitti, 

että vetypolttokennoajoneuvot voisivat 
olla edelläkävijöitä vihreiden kuljetusten 
vallankumouksessa. Prototyypin ainoa 
sivutuote on vesi, joten teknologisten 
mahdollisuuksien esittelemisen lisäksi 
prototyyppi nostatti toiveita siitä, että hii
lipäästöjä voitaisiin todella vähentää.

Omia polkujaan kulkeva ”kestävien 
autojen yhtiö” on kehittänyt kaksipaik
kaisen Rasan, tieliikennekelpoisen pro
totyypin, jota walesilaisyhtiö luonnehtii 

”Sitä voidaan varastoida, muuntaa, käyttää suoraan tai epäsuorasti, ja se voi yhdistää sähkön, 
kaasun, lämmön ja liikenteen kaltaiset sektorit. Meidän on hyödynnettävä nykyisiä resursseja 
entistä paremmin”, Hoffmann painottaa. 

Uusiutuvan vedyn integrointi uusiutuvia polttoaineita valmistavaan moni
tuotejalostamoon saattaa olla yksi todennäköisimmistä vetyteknologioiden 
skenaarioista Suomessa. Varastoinnin ja kuljetuksen näkökulmasta bio tai 
sähköpolttoaineet ovat vielä puhdasta vetyä toteutuskelpoisempia.

”Euroopalla on tässä merkittävä asema. Sillä on tarvittavat hankkeet, kuten 
vihreän kehityksen ohjelma, ja se on paljon pidemmällä ympäristöön liittyvis
sä asioissa”, Ilvespää huomauttaa. ”Meidän on luotava markkina, joka tekee 
vedystä hyvän, investointikelpoisen bisneksen. Euroopalla on nyt mahdolli
suus nousta tämän talouden ja teknologian johtoon.”

Riversimple ja vihreiden 
kuljetusten vallankumous

”verkkosähköautoksi”. Tämä tarkoittaa, 
että sähkö on verkotettu auton ympärille 
ja voi kulkea kaikkiin suuntiin paitsi ta
kaisin polttoainekennoon.

Maineikkaan Chris Reitzin suunnit
telema kaksiovinen ekoauto kiihtyy sadan 
kilometrin tuntinopeuteen 9,7 sekunnissa, 
yhdellä latauksella voi ajaa lähes 500 kilo
metriä ja latautuminen kestää vain kolme 
minuuttia. Riversimplen mukaan ”autossa 
on huomioitu yksinkertaisuus, tehokkuus, 
keveys, teho, edullisuus, turvallisuus ja 
vastuullisuus jokaista yksityiskohtaa myö
ten”.

Vaikka yhtiö onkin IsonBritannian ai
noa vetysähkökäyttöisten autojen valmis

taja, se ei myy autoja. Se pitää au
tot itsellään ja tarjoaa sen 

sijaan ostettavia liik

kumispalveluja. Näin se on ensimmäisenä 
autoyhtiönä omaksunut kiertotalouteen 
ja palveluihin perustuvan omistajamallin. 

Yhtiö haluaa ”pyrkiä systemaattisesti 
eliminoimaan henkilökuljetusten ym
päristövaikutukset” ja saa tavoitteelleen 
myös tukea, sillä IsonBritannian halli
tus kiirehtii vetyratkaisujen kehittämistä 
osana hiilestä irtautumiseen tähtäävää 
strategiaa. Riversimplen perustajan Hugo 
Spowersin mukaan yhtenä ratkaisuna on 
tehokkuuden tekeminen kannattavaksi.

”Pääasialliset esteet eivät ole teknisiä, 
vaan ne liittyvät ihmisiin, politiikkaan ja 
liiketoiminnan kankeuteen”, hän kirjoit
taa yhtiön verkkosivuilla. ”Jos tehokkuu
den tavoittelemisesta tehdään kannatta
vuuden lähde, teknologian avulla voidaan 
vähentää autoilun hiilidioksidipäästöjä. 
En väitä sitä helpoksi, ja vielä on paljon 
tehtävää, mutta teknologia ei ole kompas
tuskivenä, vaikka se ikävä kyllä hallitsee
kin keskustelua.”

TEKNOLOGIA EDELLÄ

”Meidän on 
luotava markkina, 
joka tekee vedystä 
hyvän bisneksen.”
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O timme maaliskuussa jälleen yhden tärkeän askeleen sitoutumisessamme vas
tuulliseen liiketoimintaan solmimalla ainutlaatuisen rahoitussopimuksen. 
Uusi sopimus yhdistää syndikoidun valmiusluoton (Revolving Credit Facility, 
RCF) hinnoittelumekanismin sekä biodiversiteetti että ilmastotavoitteisiin. 

Sopimus korostaa entisestään sitä, että vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä. 
Syndikoitua valmiusluottoa käytetään maksuvalmiuden täydennyksenä. Se tarjoaa 

suur yhtiöille enemmän vaihtoehtoja kuin perinteinen laina. Viime vuosina yhä useammat 
yhtiöt ovat sitoneet tällaisia rahoitusinstrumentteja ympäristötavoitteisiin, erityisesti il
mastonmuutoksen hillitsemiseen. Näillä tavoitteilla yhtiöt määrittelevät, että päästöjen 
vähentämisellä on niille taloudellista arvoa, ja pankit puolestaan tiedostavat, että tavoit
teista on konkreettista taloudellista hyötyä. 

UPM on aiemminkin toiminut kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa korkealla pro
fiililla. Niinpä luottoneuvotteluissa pankkien kanssa oli käytännössä itsestään selvää, että 
luoton ehdot sisältäisivät jonkinlaisia ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin ja hyvään hal
lintotapaan liittyviä tavoitteita. 

Allekirjoitimme tammikuussa YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen, joka tähtää ilmas
ton lämpenemisen rajoittamiseen. Siten päästövähennystavoitteen sisällyttäminen luot
toon tuntui luonnolliselta. Uuden luoton ehtojen mukaisesti sitoudumme vähentämään 
polttoaineiden ja ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 65 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuo
teen 2030 mennessä. 

Luoton sitominen pelkästään päästövähennyksiin ei kuitenkaan vielä riittänyt. 
Tiedostamme, että luonnon monimuotoisuus supistuu maailmanlaajuisesti, ja aihe on 

entistä ajankohtaisempi kasvi ja eläinlajien häviämistä koskevien uusien raporttien valos
sa. Luoton tavoitteita määriteltäessä päätimme siis kokeilla jotakin ennenkuulumatonta: 
halusimme yhdistää luoton ehdot biodiversiteetin lisäämiseen Suomessa.

Biodiversiteetin mittaaminen ja mitattavissa olevien tavoitteiden määrittäminen on 
erittäin vaikeaa, joten päätimme kehittää sitä varten indeksin. Meillä on ollut biodiversi
teetin parantamiseen tähtäävä ohjelma Suomessa jo 1990luvun lopulta lähtien, joten laa
dimme tietämyksemme pohjalta indikaattorit, joita pystyisimme seuraamaan. Kehitimme 
luoton ehtoja varten kahdeksasta erillisestä avainmittarista koostuvan indeksin, jonka 
tavoitteiden perusteella mitataan positiivista muutosta. Indikaattoreita ovat muun muas
sa lehtipuulajiston lisääminen, iältään ja rakenteeltaan vaihtelevien metsien suosiminen 
sekä suojelualueiden ja arvokkaiden elinympäristöjen parantaminen ja lisääminen.

Monet yhtiöt kertovat pyrkivänsä entistä vastuullisempiin käytäntöihin. Usein toimet 
eivät kuitenkaan perustu tietoon tai tieteeseen. Halusimme konkreettiset välineet, joilla 
voisimme osoittaa todellisen edistymisemme. Näiden mittareiden avulla voimme kehit
tää tarvittavaa tietoa ja seurata sitä ajan mittaan. Käyttämämme mittaus ja seurantatavat 
eivät ole tieteellisesti absoluuttisia, mutta ne ovat lähtökohta kehitykselle.

Vei jonkin aikaa vakuuttaa pankit siitä, että luonnon monimuotoisuutta voidaan oikeas
ti mitata. Neuvotteluihin osallistui useita eri osapuolia UPM:stä ja pankeista. Mukana oli 
myös ulkopuolisia analyytikkoja. Epäilyksistään huolimatta mukaan liittyneet pankit olivat 
innoissaan. Tällaiset mittarit ovat niiden tarjonnassa jotakin aivan uutta. Nyt pankit ovat 
kehittämässä biodiversiteettiin liittyviä indikaattoreita, jotka toimivat muualla, kuten maa
taloudessa tai vesihankkeissa. Jos RCFluottomme avulla saavutamme tavoitteemme ja 

pystymme osoittamaan edistymisemme, toivomme, että voimme mark
kinoida tämäntyyppistä indeksiä koko maailmalle. Siten voimme osoit
taa, että biodiversiteettiä voidaan mitata ja se voidaan sitoa taloudellisiin 
kannustimiin. Kyseessä on ainutlaatuinen hanke, ja haluamme toimia 
suunnannäyttäjänä. 

Biodiversiteetin sisällyttäminen luoton ehtoihin on osoitus sitou
tumisestamme ympäristövaikutusten pienentämiseen. Yhtiöt, jotka 
haluavat aidosti osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan, joutuvat 
kohtaamaan liiketoimintansa ytimessä olevat haasteet. Meille biodiver
siteetti on yksi näistä haasteista. Se vaikuttaa kaikkeen toimintaamme. 

Olemme pitkään kertoneet sitoutumisestamme vastuulliseen lii
ketoimintaan, mutta tämä luotto tekee selväksi, että sitoutuminen ei 
koske pelkästään tuotantoa, myyntiä ja markkinointia vaan kytkeytyy 
myös rahoitukseemme ja vaikuttaa viime kädessä tulokseemme. Luotto 
julistaa rohkeasti, että vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa. 

Vastuullisuus on
hyvää liiketoimintaa

Sami Lundgren Kuva UPM

Biodiversiteetin 
sisällyttäminen 
luoton ehtoihin 
on osoitus 
sitoutumisestamme 
ympäristö-
vaikutusten 
pienentämiseen. 

UPM:n uusi 
valmiusluottosopimus 
osoittaa, että vastuullisuus 
on osa kaikkea 
tekemistämme.

Sami Lundgren on UPM:n 
vastuullisuusjohtaja
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I hmiset viettävät tällä hetkellä enem
män kuin koskaan aikaa kotona. 
Asunnot toimivat samanaikaisesti työ
paikkoina, kuntosaleina ja luokkahuo

neina, kun taas ystäviä ja perheenjäseniä 
tavataan turvallisesti ulkona. Uuteen 
normaaliin sopeutuminen on kasvattanut 
tee se itse projektien suosion ennennä
kemättömiin lukemiin. Erityisesti puu
tarha ja remonttityökalujen myynti on 
huipussaan. 

Puutarhamyymälöiden ja rautakaup
pojen myynti kasvoi pelkästään Yhdys
valloissa yli 22 prosenttia vuoden 2020 
alkupuoliskolla edellisvuoteen verrattuna. 
European Home Improvement Monitor 
tutkimuksen mukaan 25 prosenttia ku
luttajista 11 Euroopan maassa kertoi re
montoivansa kotona aiempaa enemmän. 

”Koronaviruksen alkaessa levitä maa
liskuussa pelättiin sitä, että maailma 
menisi kiinni. Niinhän se vähäksi aikaa 
menikin – kuljetukset pantiin jäihin, ja 
monilla toimialoilla tehtaita jouduttiin 
sulkemaan. Toukokuun alussa kuitenkin 
huomasimme, että sulkutoimet olivat 
luoneet puuteollisuudelle uuden markki
nan ja kysyntä oli alkanut kasvaa”, UPM 
Timberin kysynnän suunnittelupäällikkö 
Mika Nokelainen kertoo.

Kesälomat uusiksi
Kysyntään vaikuttivat omalta osaltaan 
pitkäaikaiset ystävykset Anna Ehanti ja 
Henna Simola. He olivat suunnitelleet 
lähtevänsä perheineen ulkomaille kesä
lomalla, mutta sen sijaan he päättivätkin 
ostaa yhdessä 1950luvulla rakennetun 
mökin kivenheiton päästä Helsingin kes
kustasta. 

Simola näki pikkuruisen puisen mökin 
ensin, ja se oli rakkautta ensi silmäyksellä. 

”Rakastuin mökkiin saman tien”, Simo
la tunnustaa. ”Se oli samanvärinen kuin 
mummoni mökki, jolla vietin aikaa lapse
na, ja tunsin oloni heti kotoisaksi. En ha
lunnut edes harkita asiaa vaan tiesin, että 
mökki oli pakko ostaa.”

Onneksi Ehanti oli samaa mieltä, ja 
ystävykset alkoivat tuota pikaa värvätä 
perheenjäseniä mökin remonttipuuhiin. 
Naiset uusivat kesän mittaan mökin keit
tiön, maalasivat pinnat ja asensivat kesä
mökkinsä ulko ja sisäseiniin uuden lauta
verhoilun. 

Ehannilla ja Simolalla ei ollut juuri aiem
paa kokemusta remontoinnista, mutta he 
halusivat kodikkaan paikan, jossa he voisi
vat viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa.

”Pidän tämän paikan sosiaalisuudes
ta. Meillä on paljon ystäviä, jotka voivat 

Laura Iisalo Kuva Laura Iisalo50

”Tämä on ollut 
hauskaa, koska 
mökki on ihan kuin 
leikkimökki.”

Anna Ehanti ja Henna Simola 
ovat remontoineet ahkerasti 
1950-luvulla rakennettua 
kesämökkiään.

Leikitäänkö 
kotia? 
Oletko joutilaana kotona? Nyt voi olla 
sopiva hetki tarttua tee se itse projekteihin 
ja ottaa työkalupakki haltuun.



leville vuosille. Ystävykset suunnittelevat 
mökin taakse pientä puuvajaa ja haluavat 
uusia mökin vanhan oven Ehannin isän 
avustuksella. Heidän toiveenaan on tehdä 
välillä etätöitä mökiltä käsin. He suunnit
televat sinne myös aurinkopaneeleja tai 
lämpöpatteria, sillä mökkiin ei ole vedetty 
sähköä.

”Tämä on ollut hauskaa, koska mök
ki on niin pieni, ihan kuin leikkimökki. 
Emme kuitenkaan edes haluaisi ryhtyä 
tätä isompaan projektiin. Tämä on juuri 

sopiva meille”, Ehanti sanoo. 
On mahdotonta tietää, miten tee se 

itse trendi kehittyy pitkällä aikavälil
lä. UPM:n Nokelainen kertoo kuitenkin 
suhtautuvansa optimistisesti trendin kas
vuun myös jatkossa, vaikka tulevaisuu
desta ei olekaan varmuutta.

”Markkinoilta saamani palautteen mu
kaan puun kysyntä on nyt korkealla”, hän 
sanoo. ”Tilanne markkinoilla näyttäisi 
jatkuvan hyvänä myös ensi vuoden alku
puolella.”

pistäytyä täällä polkupyörillään. Korona 
aikana voimme tavata muita ihmisiä mö
kin pihalla. Olemme jo järjestäneet gril
lijuhlia. Minusta on myös hienoa, että 
voimme tulla tänne päiväksi ja lähteä yök
si kotiin”, Simola kertoo.

Pitkäaikainen projekti
Kesämökki ei ole Simolalle ja Ehannille 
mikään väliaikainen ratkaisu, vaan heillä 
on sen varalle pitkän tähtäimen suunni
telmia. Remontteja on luvassa myös tu
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Vuolemisen viemääMolla Mills levittää käsityön iloa 
– ja joku voi jäädä koukkuun.
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Vuolemisen viemää

FEATUREAnne Salomäki Kuvat Benjamin Suomela



54

K
aikki oli oikeastaan pelkkää sat
tumaa. Taiteilijanimellä Molla 
Mills tunnettu Mari Leppä-
lä viimeisteli kolmatta Virk
kurikirjaansa vuonna 2015, 

kun hän päätti vielä viime hetkillä lisätä 
ylimääräisen elementin: ohjeen virkkuu
koukun valmistamiseen vuolemalla. Kir
jan ideana oli innostaa miehiä virkkaami
sen pariin, ja Mills ajatteli, että ehkä oman 
koukun valmistaminen voisi toimia inspi
raation lähteenä.

”Se oli kevyt lopetus kirjalle, kun minä 
ja isäni vaeltelimme veljeni metsissä Poh
joisKarjalassa”, Mills muistelee. ”Se oli 

hurjan hauskaa, ja ihmiset ovat antaneet 
paljon hyvää palautetta.”

Sitten vuonna 2020 käsityöjärjestö Tai
toliitto valitsi vuolemisen vuoden käsityö
tekniikaksi. Lehdistötiedotteessa liiton 
toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen sa
noo, että aiemmin puukkoa opittiin käyt
tämään jo lapsena, mutta nyt perinteinen 
vuolutaito on päässyt unohtumaan.

”Vuolemisen taito on kansanperinnet
tä, joka on vaarassa kadota”, tiedotteessa 
korostetaan.

Valinnan jälkeen Taitoliitto halusi 
osoittaa, ettei vuolemisesta nauttiakseen 

tarvitse olla mestaritekijä, vaan jo yksin
kertaiset kokemukset voivat tuoda perin
nettä lähemmäs. Viestinviejäksi liitto kui
tenkin tarvitsi jonkun, joka voisi opettaa 
ja kannustaa kaikkia kokeilemaan.

Kuvaan astui Molla Mills.

Tee se itse -perhe
Suuri yleisö tuntee Molla Millsin parhai
ten työstä virkkaamisen parissa. Mills on 
tehnyt useita Virkkurikirjoja, joita on 
käännetty noin kymmenelle eri kielelle. 
Lisäksi hän matkustaa ympäri maailmaa 
vetämässä virkkuutyöpajoja.
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Rakkaus käsitöihin kumpuaa lapsuu
desta. Millsin isä on puuseppä ja äiti teks
tiilikäsityöläinen.

”Olemme aina olleet tosi tee se itse 
perhe”, hän sanoo. ”Meillä oli kaikki aika 
ja tila maailmassa kokeilla kaikenlaista ja 
venyttää omia rajojamme käsitöissä.”

Myöhemmin Mills opiskeli alan am
mattilaiseksi. Vaikka vuolemisen opetta
minen ei ollutkaan tuttua ennen yhteis
työtä Taitoliiton kanssa, puuta hän oli 
työstänyt jo pitkään. Opiskellessaan am
mattikorkeakoulussa Millsillä oli käytös
sään monenlaisia työkaluja, joista hän otti 

kaiken ilon irti siitäkin huolimatta, että oli 
puukäsityöluokan outolintu 1950luvun 
mekkoineen ja korkeine korkoineen.

”Vapaus käyttää puuntyöstöluokkaa 
todella avasi puun mahdollisuudet, vaikka 
saatoinkin näyttää vähän kummalliselta 
kaikkien koneiden keskellä.”

Siteitä synnyttämässä
Virkkaamisessa ja vuolemisessa Mills pi
tää erityisesti siitä, että kummankin tek
niikat ovat yksinkertaisia ja helppoja mut
ta monipuolisia – eli ne sopivat kaikille. 
Samoin työkalut ja materiaalit, eli puukot, 

”Vuolemisen taito on 
kansanperinnettä, joka 

on vaarassa kadota.”
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virkkuukoukut, lanka ja puu, 
ovat edullisia tai jopa ilmaisia 
sekä kooltaan pieniä.

Opettaessaan Mills seu
raa innolla, mitä työpajoissa 
syntyy. Hän ei pidä itseään 
guruna vaan enemmänkin 
oppaana, joka voi jakaa intoa 
ja inspiraatiota. Hän ei myös
kään ajattele, että työpajojen 
pitäisi olla pelkästään oppi
misen paikkoja; sen sijaan hän näkee ne 
tapoina rakentaa yhteisöllisyyttä ja jopa 
terapiamuotona.

”On ollut uskomatonta nähdä, kuinka 
ihmiset alkavat luoda ystävyyssuhteita tu
tustuessaan työpajoissa”, hän sanoo. ”Esi
merkiksi yhdessä työpajassa Chilessä nai
set näyttivät tulevan niin hyvin toimeen, 
että luulin heidän tunteneen toisensa jo 

Näin vuolet oman virkkuukoukkusi

1. Etsi sopiva keppi. Jos keppi tuntuu märältä, anna sen kuivua. Tässä vaiheessa voit myös 
kuoria kaarnan. Voit jättää kahvan kuorimatta.

2. Muotoile virkkauspää hiomapaperilla omien toiveidesi mukaisesti. Jotkut tykkäävät 
terävästä, toiset haluavat pyöreän.

3. Muotoile nokka eli virkkuukoukun suu kuviosahalla.
4. Sitten vuollaan! Vuole kaulan vartta kohti koukun suuta, älä koskaan itseäsi kohti.
5. Viimeistele työ ja hio pois terävät kulmat hiomapaperilla.

iät ja ajat. Paljastui kuitenkin, että he oli
vat vasta tavanneet.”

Käsityön terapeuttiset puolet syntyvät 
Millsin mielestä siitä, että osallistujat tu
tustuvat uusiin ihmisiin. Yhdessä tekemi
nen ja asioiden jakaminen on mielenter
veyden hoitamista.

”Puolet työpajasta on varsinaista työtä, 
ja loppu on yksinkertaisesti yhdessäoloa.”

Meditatiivisia hetkiä
Millsille hänen isänsä verstas on edelleen 
turvapaikka. Siellä hän voi rentoutua, 
unohtaa ulkopuolisen maailman ja kes
kittyä vain siihen, mitä on – kirjaimelli
sesti – käsillä. Vaikka tässä vaiheessa uraa 
käsityöt ovatkin enemmän työtä kuin 
meditointia, yksi työn parhaista puolista 
on nähdä muiden kokevan meditatiivisia 

1

3

2
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aivojemme ja käsiemme välillä heikkenee, 
eivätkä käsityöt enää kiinnosta nuoria”, 
hän sanoo. ”Sen sijaan käytämme känny
köitä käsiemme jatkeena, ikään kuin oma 
mielikuvituksemme ei riittäisi.”

Mills toivookin, että vuoleminen ja 
muut käsityöt tekevät lähitulevaisuudessa 
paluun samalla tavalla kuin koronavirus
pandemia on saanut monet ihmiset viih

tymään luonnossa. Myös Millsille metsä 
on ollut aina paikka rauhoittumiselle ja 
rentoutumiselle. Matkustaessaan hän on 
oppinut entistä enemmän arvostamaan 
suomalaista metsää.

”Kaipaan suomalaiseen metsään aina 
ollessani poissa. Kaipaan varsinkin sitä, 
kuinka helppoa sinne on mennä ja kuinka 
siellä ei yleensä ole ketään muuta.”

hetkiä käsitöitä tehdessään.
Lisäksi Mills on innoissaan siitä, että 

hän voi levittää vuolemisen taitoa ja kan
nustaa ihmisiä kokeiluihin silloinkin, kun 
he eivät pidä itseään erityisen taiteelli
sina. Mills uskoo, että meissä kaikissa on 
taiteellinen puoli, joka meillä on tapana 
unohtaa.

”Vaikuttaa siltä, että hiljalleen yhteys 

”Vaikuttaa 
siltä, että 
hiljalleen yhteys 
aivojemme 
ja käsiemme 
välillä 
heikkenee.”

Molla Mills on 
matkustanut ympäri 
maailman opettaen 
käsitöiden terapeuttisia 
puolia. 
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Szymon Wnuk
Hankintapäällikkö, UPM Business Services Hub, 
Wroclaw, Puola

Tänään työlläni oli merkitystä. Osallistuin 
hankkeeseen, joka auttaa asiakkaitamme 
modernisoimaan ja virtaviivaistamaan toi
mintojaan. Suurin huolenaiheeni on pla
neettamme tulevaisuus ja se, ettei ihmiskun
ta muuta tapojaan tarpeeksi nopeasti. Olen 
kiitollinen siitä, että voin edistää myönteistä 
kehitystä UPM:llä. 

Yksi parhaista asioista työssäni on uusien 
ihmisten tapaaminen. Pidän itseäni maltil
lisena henkilönä, ja kärsivällisyydestäni on 
apua tiimini tukemisessa. 

Vapaaaikani täytän monenlaisella puu
halla. Isäni opetti minut laskettelemaan 
ollessani nuori, ja nykyisin tuskin maltan 
odottaa talvea ja yhteisiä laskettelureissu
jamme. Rakastan myös pyöräilyä ja sulka
palloa sekä laatuaikaa hyvien ystävieni kans
sa. Lapsuuden innostukseni videopeleihin 
ei ole koskaan laantunut, ja ne ovat yhä yksi 
intohimoistani. 

Lysia Liu
Kehitys- ja laatupäällikkö,  
UPM Changshun paperitehdas, Kiina 

Tänään tiimini ja työni keskittyi turvallisten, puh
taiden ja vastuullisten tuotteiden kehittämiseen. 
Olen ylpeä, että voin tehdä oman osuuteni ympä
ristön hyväksi ja samalla auttaa UPM:n asiakkaita 
tekemään samoin. 

Suurin huolenaiheeni on se, puututaanko asioi
hin ennen kuin on liian myöhäistä. Paljon muutok
sia tarvitaan, jotta meillä olisi puhtaampi tulevai
suus. Olen onnekas, kun voin UPM:llä edesauttaa, 
että tarvittavat muutoksset toteutuvat.

Valmistuin maisteriksi vuonna 2008 ja aloitin 
urani UPM:n Aasian tutkimuskeskuksessa. Olen 
työskennellyt UPM:llä siitä asti.

Vapaaajallani luen, matkustelen ja vietän aikaa 
perheeni ja ystävieni kanssa. 

Yhtiön menestys piilee sen työntekijöissä. 
UPM:läiset eri puolilta maailmaa kertovat tarinansa.

”Yksi parhaista asioista 
työssäni on uusien 

ihmisten tapaaminen.”

”Paljon muutoksia 
tarvitaan, jotta meillä olisi 
puhtaampi tulevaisuus.”

Tässä ja nyt
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VÄHEMMÄN PUHETTA, ENEMMÄN TEKOJA
Olemme sitoutuneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen.

Miten sinä tuet tulevia sukupolvia?


