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As Oy Härmälänsydän Tampereella on puurakenteinen kerrostalo, jonka sydämen muodostavat päällekkäin asetetut moduulikylpyhuoneet. Ulkorakennuksen katolla (kuva) on Kasvikatto ja rakennuksen uumenissa on elementtirakenteinen väestönsuoja tehokkaassa rauhanajan varastokäytössä. Esivalmistuksen etuja yhdistyy tässä
kohteessa näkyvästi.
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Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, Mikrobetoni Oy ja Hollolan
Sora Oy muodostavat betoniteollisuudessa toimivan yritysperheen. Konsernin liikevaihto on vajaa 20 milj €. Konserni työllistää
n. 100 henkilön lisäksi 120 henkilöä verkostojen yhteistyöyrityksissä. Konsernin voimakas tuotekehitys betonisiin erikoistuotteisiin näkyy suomalaisesta betonituotetehtaasta poikkeavina tuotteina: AKO Wall-väliseinä, Karanttia-väestönsuoja, Karanttiamoduulikylpyhuone, AKO Houses kevytsora- ja muottiharkot,
AKO Garden päällystetuotteet, kasvikatot, maanparannusaineet
sekä paikallisina tuotteina kiviainekset ja valmisbetoni.
Sertifioidusta johtamis- ja toimintajärjestelmästämme on muodostunut organisaatiomme, henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme ominainen tapa toimia vuodesta 2000.

Sertifioitu laatu-, ympäristö ja työturvallisuus johtamis- ja toimintajärjestelmä on ollut organisaatiollemme
jo 20 vuotta ominainen tapa toimia
Johtamis- ja toimintajärjestelmämme perusta ovat 10.3.2000 sertifioidut ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 ja laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015 sekä työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä ISO 45001:2018. Olemme tietoisesti perustamisestamme (v. 1966) lähtien huomioineet ympäristöarvot sekä erityisesti sijaintimme pohjavesialueella. Teemme jälkihoitotoimenpiteitä maa-ainesten ottoalueita, pyrimme vähentämään CO2päästöjämme investoimalla energiansäästöön vähentämällä ja
hyötykäyttämällä sivutuotteemme kiertotalouden ja digitalisoinnin hengessä. Betoni ei pala ja sitoo itseensä pysyvästi hiilidioksidia.

Arvomme luovat yhdessä
4L:n Säännön:
Lupausten lunastus luo luottamusta

RAKENNETAAN BETONISTA!
www.rakennusbetoni.fi

Ympäristö – sementti hiilineutraali 2050
Betonin CO2-päästöistä 60–80 % tulee sementistä, betonin sidosaineesta, jonka ominaispäästöt ovat yllätys, yllätys perunan
luokkaa, mutta käyttömäärät ovat valtavia. Sementin valmistuksen päästöistä 40 % tulee polttoaineista ja 60 % kalkkikiven kalsinoitumisesta. Vuonna 2019 Suomen betoni- ja sementtiala
päättivät yhdessä nollata CO2-päästönsä. Kotimaisen sementtimme päästöjä on saatu pudotettua yli 20 % tehostamalla klinkkerin palamista ja muuttamalla fossiilisia polttoaineita ympäristöystävällisemmäksi. Esimerkkisi Paraisten sementtitehdas polttaa tuhkattomasti noin viidenneksen Suomessa vuosittain kerätyistä autonrenkaista, joiden metallikudokset ja vaijerit palavat
1450°C:ssa kalkkikiven kanssa sementtiklinkkeriksi.

Betoni on maailman yleisin ja tärkein
rakennusmateriaali. Ilman betonia ei
nykyaikaista yhteiskuntaa olisi
Sementtiteollisuus voi vähähiilistää betonia myös lisäämällä sementtiin seosaineita. Markkinoilla on uusia CEMIII –tyypin sementtilaatuja, joissa on hienojakoista Portland-klinkkeriä, rakeista masuunikuonaa ja kipsiä. Ympäristöystävällisten sementtien ongelmana on hidas alkulujuus ja säänkestävyys. CEM III/A
42,5N saavuttaa 2 päivän lujuudeksi 15–20 MPa ja 28 päivän
standardilujuudet 48–55 MPa. CEM III/B 32,5 N 7 päivän lujuudet vaihtelevat välillä 17–23 MPa ja standardilujuudet 28 päivän
jälkeen 42–50 MPa. Betoniteollisuuden nykyisin käyttämän rapid-sementin CEM II/A-LL42,5R sitoutumisaika on 150–200 min
ja 24 tunnin puristuslujuus 19–23 MPa, seitsemäntenä päivänä
lujuus on jo 42-48 Mpa ja 28 vrk standardilujuus on 53-59 MPa.

Sementin raaka-aine kalkkikivi on
kotimainen ja yksi maailman
tavallisimmista kiviaineista
Tulevaisuuden lähes nollapäästöisen sementin mahdollistaa
uusi polttoteknologia, joka muuttaa kalkkikiven klinkkeriksi
sähköisellä kalsinoinnilla ja sähköuunilla pitäen poltossa syntyvän hiilidioksidin ja savukaasut erillään. CO2 otetaan talteen,
hyötykäytetään tai varastoidaan pysyvästi. Prosessiin sähkö
tuotetaan vihreällä aurinko- tai tuulienergialla.
Norjassa CO2-varastonnissa hyödynnettäneen tyhjentynyttä öljynporauskenttää ja Suomessa Finnsementti Oy tutkii Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja mm. Kemiran kanssa liikennepolttoaineen jalostusmahdollisuuksia hiilidioksidista.
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1. Sementtiteollisuus
vähähiilistää betonia

Esa Konsti
hallituksen puheenjohtaja

Suomen sementtiteollisuuden päästöt ovat lentoliikenteen suuruusluokkaa
Kalkkikivi poltetaan sementin klinkkeriksi
CaCO3 + lämpö=CaO + CO2

Päästöjen vähentäminen:
-kierrätyspolttoaineilla
- uunien tehokkuudella
-lisäämällä seosaineita
Vuoteen 2050 mennessä:
-Klinkkerin tuottaminen
sähköllä sekä hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja jalostus uudeksi
tuotteeksi

Lupausten lunastus
luo luottamusta

Ympäristö – betoni- ympäristövastuun näkökulmasta
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2. Betoniteollisuus vähentää CO2 -päästöjään
-vähentämällä sementin
tarvetta kiviainesten ja
veden optimaalisella suhteutukselle
- hoikistamalla rakenteita, betonia menee vähemmän, mutta lujuusluokka nousee
- korvaamalla sementtiä
muilla sidosaineilla: silica, lentotuhka, masuunikuona, biohiili, kalkkifilleri
- luopumalla kokonaan
Portland-klinkkeripohjaisesta sementistä käyttämällä akvivaattorina
geopolymeerejä

BETONI KOOSTUU KIVIAINEKSESTA, SEMENTISTÄ JA VEDESTÄ sekä mahdollisista lisä- ja seosaineista. Betonin kovettuminen edellyttää kemiallista reaktiota, jonka sementti saa veden
kanssa aikaan. Betoni soveltuu ja muotoutuu moneen tarkoitukseen ja kohteeseen. Betonista valmistetut rakenteet kestävät pitkään, vaativat vain vähän huoltoa ja voidaan helposti kierrättää.
Betonin tiiveys ja massiivisuus pitävät lämmityskulut kurissa.
Käytetyimmän CEMI-tyypin sementtien hinnat tulevat tulevaisuudessa tuplaantumaan päästökaupan hintojen noustessa. Onkin betoniteollisuudelle suorastaan elintärkeää vähähiilistää tuotantojaan ja tuotteitaan. Ongelmana on, etteivät vaihtoehtoiset sideaineet ole EN-standardin mukaisia kantavissa rakenteissa ja
niiden saatavuus on rajallinen valtaviin betonin käyttömäärin
nähden, myös tuotannon kiertonopeus on huomioitava.
Betonin vähähiilisyysluokituksen avoin järjestelmä julkaistaan
2022. Luokituksessa on otettu mallia Norjasta ja se lasketaan BYweb pohjaisella laskurilla. Luokat ovat -15 % CO2-vähennys askelmin. Tehdaskohtaiset laskelmat tarkistaa ja hyväksyy KIWA
Inspecta Sertifiointi Oy. Tilaaja /suunnittelija valitsee taulukosta
luokat, joita käyttää rakennuksen päästölaskelmissa. GWP: Reftaso on betonin valmistajien nykyinen keksimääräinen taso ja
yleisesti saatavissa, muuton saatavuus paikkakunnalla varmistettava. Päästöluokka GWP.40 on projektikohtainen.

Karbonatisoituminen sitoo
n. 23 % sementin CO2päästöistä pysyvästi.
Ca(OH)2 +H2CO3 →CaCO3+2H2O

Ilman hiilidioksidi reagoi
veden kanssa muodostaen
hiilihappoa (H2CO3), joka
reagoi betonin kalsiumhydroksidin kanssa. Reaktiotuotteena syntyy neutraalia kalsiumkarbonaattia eli kalkkikiveä.

GWP. = kilogrammoina hiilidioksidia betonikuutiometriä kohden, eli
kg CO2-eq / m3.
Betonin vähähiilisyysluokitus ei huomioi työmaalle kuljetusta,
työmaatoimintoja, betonin loppukäsittelyä eikä betonin kar-

Lupausten lunastus
luo luottamusta

bonatisoitumista.
20.2.2022 hallituksen puheenjohtaja Esa Konsti
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Ympäristö – yritys -yhteiskuntavastuun näkökulmasta
Betoniteollisuudessa yrityksen CO2-päästöjä merkittävämpi ilmastovaikutus on tuotteiden raaka-aineilla ja käytetyillä materiaaleilla sekä sivutuotteiden hyötykäytöllä. Oman tekemisen
päästöjen vähentämisen lisäksi olemmekin lähteneet etsimään
vaihtoehtoisia raaka-aineita ja menetelmiä tuotteidemme CO2päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi panostamme ja kehitämme
kiertotalouden prosessejamme.
EUR

Ympäristökulut
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3. Rehellistä yrittäjyyttä
- Arvo, johon koko toimintamme pohjautuu!
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Ympäristöinvestoineilla vähennämme kuluja ja CO2-päästöjä. Ympäristökuluja syntyy mm. maa-ainestenottoalueidemme jälkihoitotoimenpiteistä sekä sivutuotteiden lajittelusta ja siirrosta hyötykäyttöön.

Betonituotteiden raaka-aineissa
suuri CO2-vähennus potentiaali
Yksi varteenotettava ratkaisu CO2-päästöjen alentamiseksi voi
olla CO2-kovetettu betoni. Hiilidioksidikovetuksessa betonia jälkihoidetaan hiilidioksidikaasulla. Tällöin prosessi sitoo hiilidioksidia ja tuote on mahdollista saada oikeilla raaka-ainevalinnoilla jopa hiilidioksidinegatiiviseksi. VTT on kehittänyt menetelmää ja olemme mukana pilotoimassa menetelmää tuoteratkaisuillamme. Ensimmäiset tulokset ovat olleet hyvinkin rohkaisevia.

Betonimurskaa hyödyntämällä
säästetään neitseellistä kiviainesta
Lisäksi tutkimme tuotteissamme vaihtoehtoisia raaka-aineratkaisuja ja pyrimme sitä kautta vähentämään tuotteiden materiaalien kautta syntyviä CO2-päästöjä. Kierotalouden kautta
olemme aloittaneet oppilaitosyhteistyön betonimurskan hyötykäytön lisäämiseksi tuotteissamme. Tavoitteena on hyödyntää
merkittävä määrä tehtaalla syntyvästä betonimurskasta tuotteissamme. Nykyisin hyödynnämme jo betonimurskeen maanrakennukseen ja kevytsorabetonimurskan kasvikattotuotteessamme.
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Teemu Teno
toimitusjohtaja

Emme pyri kompensoimaan CO2 -päästöjämme
vaan vähennämme niitä
investoimalla ja kouluttamalla henkilöstöämme.
Viherkatto, nykyisin kasvikatto, tehtaamme tutkimuskatolla (2013 ja 2016)
estää lämmönhukkaa ja
lisää viihtyvyyttä ja pitää osaltaan huolta luonnon monimuotoisuudesta.
Investoimme 2021
 digitalisointiin
 henkilöstön ympäristökoulutukseen
 kiertotalouden tuotekehitykseen
 vaihtoehtoisten materiaalien tutkimukseen

Lupausten lunastus
luo luottamusta

Ympäristö – yrittäjyys – CO2 -päästöt
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4. Investoimalla vähennämme hiilidioksidipäästöjämme

Päijät-Häme on monella tapaa edellä kävijä ilmastotyössä. PäijätHämeellä on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali jo
vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen päästäkseen Päijät-Häme tarvitsee kaikkia alueen toimijoita vähentämään päästöjään. Rakennusbetoni- ja Elementti Oy liittyi ensimmäisenä hollolalaisena
yrityksenä ilmastokumppanuuteen, jossa alueen yritykset sitoutuvat konkreettisiin lyhyen ajan ilmastotavoitteisiin. Ilmastokumppanuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden laajentaa yrityksen
ilmastotyötä pienemmin ja konkreettisin tavoittein. Alueen yrityksillä on myös oiva mahdollisuus pyrkiä alueen muiden yritysten kanssa kehittämään kiertotaloutta.

Suurien tavoitteiden rinnalle
tarvitaan pieniä ja konkreettisia
tavoitteita
Allekirjoitimme ensimmäisenä
hollolaisena yrityksenä ilmastokumppanuussopimuksen.

Yrityksen kehittäminen
digitalisaation ja kiertotalouden hengessä ja
uusiutuvan energian tuomilla käyttömahdollisuuksilla vähentää CO2päästöjä.

Aurinkopaneelit ovat
tuottaneet hallimme katolla vihreää energiaa
vuodesta 2016 yli 40
MWh/a ja vähentänyt
kuudessa vuodessa CO2päästöjämme 51 tonnia.
Pienin askelin kohti vähähiilisyystavoittetta.

Lupausten lunastus
luo luottamusta

Asetimme viisi tavoitetta vuodelle 2022.
1. Selvitämme aurinkoenergian tuoton lisäämismahdollisuudet
nykyisten paneelien rinnalle.
2. Valaisimia uusitaan LED-lampuilla ja lisätään automaattikatkaisujärjestelmiä valaistukseen.
3. Energian säästäminen paineilmaverkostossa – vuotojen paikannus ja korjaus, päivittäinen sekä vuositason seuranta muutoksesta/säästöstä.
4. Betonimurskeen hyödyntämisen lisääminen omien tuotteiden
valmistusprosessissa.
5. Pyöräilyyn kannustaminen – pyöräilykatoksen toteutus ja tehdaspyörien hankinta sisäiseen liikkumiseen.
Näiden selkeiden kumppanuustavoitteiden lisäksi jatkamme
meille ominaista pitkäjänteistä työtä ilmaston ja luonnon monimotoisuuden hyväksi.

Lämmitysenergian kulutus ja lämmitystarveluku vuosina 2019-2021
Vuonna 2021 keskityimme tehtyjen investointien kuten ilmalämpöpumppujen ja lämmityksen automaation säätöihin ja tuotannon
logistiikan parantamiseen. Tänä vuonna jatkamme digitalisointia
ja kiertotalouden paikallista kehittämistä.
28.02.2022 toimitusjohtaja Teemu Teno
RAKENNETAAN BETONISTA!
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Ympäristö – moduulirakentamien
Yleisesti tiedetään, että moduulirakentaminen lyhentää työmaiden läpimenoaikaa pienentäen häiriöiden riskiä. Lisäksi etukäteissuunnittelu ja sisätiloissa hallitut työprosessit parantavat
tuotteen laatua, pienentävät virheiden ja materiaalihukan määrää eli säästävät luontoa.
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5. Moduulirakentamisen
tehokas tuotanto säästää luontoa

Betoninen moduulikylpyhuone-elementtimme on todellinen
kiertotaloustuote. Kylpyhuoneen pinnat voidaan uusia rakenteita rikkomatta muodin tai tarpeen muuttuessa. Kun rakennuksen käyttöikä on täyttynyt, voidaan moduulikylpyhuone ei-kantavana rakenteena irrottaa rakenteista ja käyttää uudelleen toisessa kohteessa. Lopulta betoninen elementti murskattunakin
jatkaa hiilinieluna olemista korvaten luonnon kiviainesta.

Betoninen moduulielementti ei
häviä, vaan kiertää hiilinieluna
rakenteissa vuosituhannesta
toiseen.
Meille on tärkeää noudattaa tuotteen alusta loppuun kiertotalouden periaatteita. Moduulirakentaminen mahdollistaa huippuluokan ympäristöystävälliset tekniset ratkaisut ja jätehuollon lajitteluineen.

Sami Konsti
myyntijohtaja

Betoninen moduulikylpyhuone on
- kotimainen
- suomessa työllistävä
- raaka-aineoptimoitu
- paloturvallinen
- kosteutta kestävä
- arvonsa säilyttävä
- muunneltava
- ääntä eristävä
- työmaa-aikaa lyhentävä
- asiakkaan vaatimusten mukainen

Tuotantopäällikkö Timo Laaksonen tarkastamassa moduulikylpyhuoneita.

Tuotteidemme laatu ja ympäristöystävällisyys varmistetaan jo
suunnitteluvaiheessa asiantuntijaverkostossamme yhteistyöllä.
Tehdyn tuotteen vaatimustenmukaisuus tarkistetaan betonilaboratoriossamme, tarkastustoimintamme laadun auditoi Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy.

Betoniset tuotteemme työllistävät
yli 200 suomalaista kotitaloutta .
21.2.2022 myynti- ja kehitysjohtaja Sami Konsti
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Hiilen sitoutumista betoniin sanotaan karbonatisoitumiseksi.
Sertifioidut tuotteet ja
järjestelmät tuovat toimintoihimme ryhtiä

Lupausten lunastus
luo luottamusta

Ympäristö – työturvallisuus
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6. Luotettava työllistäjä
ja yhteistyökumppani

Haluamme olla vakavaraisena yrityksenä luotettava ja turvallinen työllistäjä sekä omille työntekijöillemme että yhteistyökumppaneiden työntekijöille. Työturvallisuus on yhteistyötä,
vastuunottoa itsestä ja myös toisten tekemisistä sekä vaatimista
turvallisista toimintatavoista. Turvallisuustavoitteemme on
nolla tapaturmaa.

Tapaturmataajuus laskuun yhteistyöllä, ennakoimalla ja koulutuksella
• Elmeri+ kierrokset
• Turvavartit
• Vaaratilanneilmoitukset, joihin nopeat korjaavat toimenpiteet
• Keskustelu ja jutustelu
• Päivittäisen tekemisen
malli
• Suojainten ja suojavaatetuksen käyttö
• Lean ja 5S järjestys
• Uudet tekniikat investoinneissa
• Toimintaohjeiden noudattaminen
• Koneiden huolto-ohjeiden noudattaminen
• Itsestä ja toisista välittäminen

Tapaturmataajuus kertoo sattuneiden tapaturmien määrän miljoonaa
työtuntia kohden. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa.
Vuoden 2022 työturvallisuusteemamme on vaaratilanneilmoitusten käsittely 24 tunnin sisällä tekijän kanssa ja tiedotus aktiivisesti henkilöstölle korjaavien toimipiteiden etenemisestä. Vaaratilanne ilmoitusten määrässä tavoitteemme on yli 2 ilmoitusta/henkilö vuodessa. Vuonna 2021 niitä tuli 1,2 kpl/hlö.

Yhteistyö ,siisteys ja järjestys
parantavat turvallisuutta
viihtyvyyttä ja suojelevat ympäristöä.
Osallistuimme 2021 Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailuun Elementti ja Valmisbetoni -sarjoihin. Kilpailun yhden osion
perusteella valitsimme kehitettäväksi osa-alueeksi palautteen
antamisen. Etenkin positiivista palautetta tulee annettua liian
harvoin turvallisesti ja ohjeistuksen mukaisesti toimiville henkilöille.

Luonnonmonimuotoisuus hyötyy turvallisuudesta
Lupausten lunastus
luo luottamusta

Avoimeen tiedotuspolitiikkaamme kuuluu vapaamuotoinen
vuorovaikutus, keskustelua ja jutustelua myös työturvallisuudesta. Tätä tukeaksemme otimme VSS- osastolla käyttöön päivittäisen tekemisen toimintamallin. Päivittäisillä 2-15 minuutin palavereilla pyrimme parantamaan tiedonkulkua, saamaan tietoomme ja korjaamaan välittömästi tuotannossa ja työturvallisuudessa olevia poikkeamia. Hyvien kokemustemme perusteella Päivittäisen tekemisen malli tulee käyttöön muillakin osastoilla.
21.02.2022 työsuojelupäällikkö Marko Leppänen
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Ympäristö – testattua kasvikattorakentamista
AKO Garden -kasvikatto on ainutlaatuinen tuotannon sivuvirtoja ja kiertotaloutta hyödyntävä kestävän ympäristörakentamisen (KESY) tuote. Helppohoitoinen, tutkitusti vettä pidättävä ja
vesikaton elinikää lisäävä ratkaisu luo ekologisia lokeroita harvinaistuville kasveille, tarjoaa esteettisesti miellyttävän näkymän ja parantaa katoilta valuvan veden laatua. Emäksinen ja vähäravinteinen betonimurske-kasvualusta sitoo erinomaisesti irtonaisen fosforin ja typen vähentäen päästöt minimiin.
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7. AKO Garden kasvikatto – tutkittua kiertotaloutta

Tutkittua kasvikattorakentamista
vuodesta 2013 kiertotalouden
hengessä
Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus -tutkimusohjelman viherkattotutkimusyhteistyö on antanut runsaasti hyvää tietoa
kasvikattoratkaisumme toimivuudesta. Lisäksi tuotteelle on
tehty paloluokitustestaus. Eurofins testasi ja luokitteli viherkatteen ulkoisen palon kestävyyden suhteen luokkaan B roof (t2).

Risto Lemola
myyntipäällikkö

AKO Garden- kasvikatto
perustuu paikallisiin kierrätysmateriaaleihin ja
kasveihin.

Hoitovapaa AKO Garden kasvikatto ei tarvitse
lisälannoitetta eikä rasita vesistöjä
Palon kestävyys testattu
luokkaan Broof (t2).

Heinolan uuden Vesilintutalonkin katolle valikoitui luonnon monimuotoisuutta säilyttävä AKO Garden -kasvikatto.
Suunnitteluohjeemme opastaa kasvukerrosten ja kasvilajien valinnassa ja työohjeemme kertoo havainnollisesti katon valmistamisesta. Uudet tuotekortit helpottavat suunnittelijan valintaa
sammalkattojen, maksaruohokattojen, ekstensiivisten niittykattojen ja puoli-intensiivisten keto-niittykattojen valinnassa havainnollisin kuvin ja viitearvoin. Tuotekortit saatavissa verkkopalveluistamme.

Kasvikaton päästöt ovat
tutkitusti pieniä ja huleveden määrä on hyvin
hallinnassa määrällisesti
ja laadullisesti.
Suunnitteluohje sekä tuotekortit helpottavat ja
opastavat AKO Garden
kasvikaton suunnittelua
ja työohje rakentamista.

Lupausten lunastus
luo luottamusta

19.1.2022 myyntipäällikkö Risto Lemola
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Ympäristö –kiertotalous

RAKENNUSBETONIN
YMPÄRISTÖTEEMAT
8 Betonin arvopotentiaali säilyy kiertotalousvaateissamme
Yhteistyö ja henkilöstön
osallistaminen vähentävät hiilidioksidipäästäjä

Olemme sitoutuneet kiertotaloustavoitteissamme energian, materiaalihukan ja jätteiden vähentämiseen. Energiantehokkuussopimuksen edellisen kauden aikana olemme säästäneet energiaa
erilaisilla toimenpiteillä 1004 MWh. Investoinneilla ja niin materiaalien kuin uusilla toimintatavoilla on pystytty vähentämään
jätteitä kasvattamaan kierrätettäviä sivuvirtoja, joilla saadaan
CO2 päästöjä pienemmiksi.

Henkilöstön tiedottamisella ja
koulutuksella
ympäristötavoitteisiin

JÄTEHYÖTYKÄYTTÖ

Raaka-aineena hyödynnetty
Energiana hyödynnetty
Sekajätteeksi

100%

0%

2015

2017

2019

2021

Kiertotaloustavoitteemme
vuonna 2035
- vuoden 2015 tason
kierrätysmäärien kaksinkertaistaminen
omassa tuotannossa
- primääriraaka-aineen
määrä tuotteissamme
olisi 2015 tasoa
- tuottavuus kaksinkertaistuisi
Henkilöstölle tärkeää tietoa ja taitoa lisätään
koulutuksella
Suoraviivaistamalla hyötykäytön logistiikkaa ja
kehittämällä kiertotaloustuotteita vähennämme kuljetusten aiheuttamia CO2-päästöjä

Lupausten lunastus
luo luottamusta

Vaikka jätteiden hyötykäyttö on jo korkealla tasolla, on aina parannettavaa kaikissa toiminnoissa. Varsinkin uudet prosessit
vaativat uusien toimintatapojen omaksumista työn joka vaiheessa. Materiaalien tehokkaalla käytöllä pystytään vähentämään jätteen määrä minimiin, säästämään kuljetus- ja käsittelykuluja ja näistä syntyviä päästöjä. Jokaisen tulisikin muistaa
omassa tehtävässään jätehierarkian pääperiaate: Kaikkein paras
jäte on syntymätön jäte.

Ympäristövaikutuksemme ovat riippuvaisia myös käytetystä energiasta. Hiilijalanjälkemme on vuonna 2021 on noin 1000 tCO2e. joka
vastaa noin 485 tuhatta bensiinilitraa. Tavoitteenamme on pienentää
hiilijalanjälkeämme joka osa-alueella.
Kierrätyksen osuus on ollut suuri (yli 94 %) jo koko 2000 luvun
ajan useimmilla materiaaleillamme, kuten betonilla, puulla ja teräksellä. Jätemääristämme suurin osa koostuu energiaksi menevästä puusta ja materiaalikierrätykseen menevästä rautaromusta. Ympäristötavoitteiden asettamisella saadaan seurattua
nykyisiä energia- ja jätevirtoja tehokkaammin ja pystytään tekemään parempia ratkaisuja nopeammallakin aikataululla päästöjen pienentämiseksi. Käynnistyneitä toimenpiteitä vuonna 2021
ovat olleet mm. betonijätteen kierrätyksen tehostaminen valmistamalla kierrätysbetonista uusia tuotteita sekä kehittämällä tuotantotilojen kierrätystapoja ja maa-ainesalueiden monimuotoisuutta.
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Ympäristö - luonnon näkökulmasta
Pohjavesialueella teollinen toiminta mahdollistuu, kun toiminnan kaikki ympäristöriskit on kartoitettu. Ehdottomana vaatimuksena on, että kaikille ympäristölle haitallisten aineiden valuma-altaiden tilavuus on vähintään sama kuin säilytettävä ainemäärä, sekä kaikista laitteista ja altaiden kunnosta huolehditaan
ennakoivilla huolto-ohjelmilla.

RAKENNUSBETONIN
YMPÄRISTÖTEEMAT
9. Ympäristön monimuotoisuuden säilyttäminen

POHJAVEDEN KORKEUDET Kukonkoivu, Hollola N2000
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Tarkkailemme säännöllisesti pohjaveden korkeuden vaihtelua alueen
kymmenestä mittauspisteestä säilyttääksemme turvallisen maa-ainesten ottosyvyyden.
Viidestä pisteestä teetämme vuosittain pohjaveden laatuanalyysit. Analyyseissa ei ole todettu poikkeamia, joten yli 50 vuotisella
toiminnallamme ei ole havaittu negatiivista vaikutusta pohjaveden laatuun.

Tavoitteenamme on lisätä
ylijäämäbetonin hyödyntämistä
omien tuoteiden valmistuksessa

Kaikissa toiminnoissa
huomioidaan maa-ainesten ottolupien ja ympäristölupien vaateet
Arvioimme kaikkien toimintojemme riskit ja pyrimme hallitsemaa ne
Kehitämme hulevesien
hallintaa ja turvaamme
arvokkaan pohjaveden
puhtauden
20-50 vuoden ikäisen metsän hiilensidontakyky on
n. 6 tonnia CO2/ ha

Kestävän maa-ainesten ottotoiminnan tavoitteena on tehdä lupaehtojemme mukaisesti jatkuvaa jälkihoitoa päättyvillä ottoalueilla niin, että alueen jälkikäyttö on myöhemmin turvallista virkistyskäyttöä varten ja alueen monipuolinen eliöstö voi jatkaa
normaalia kasvuaan suojaten allamme olevaa pohjavettä. Vaiheittaista jälkihoitosuunnitelmamme mukaan n. 22 ha maisemoidulle ottoalueellamme kasvaa yli 30 000 männyn-, kuusen-,
ja koivuntainta. Puun taimista noin 4 ha alue on jo yli 20-vuotiasta metsää.

Huomioimme lintujen pesintäajat ja paikat tuotantosuunnitelmia tehdessämme. Katso vauhdikkaat kuvat Youtubekanavaltamme: Törmä-

Soranottoalue on monimuotoinen ympäristö. Vuosina 2022-2025
tavoitteenamme on jälkihoitaa 1-2 ha/vuosi maa-ainestenottoalueitamme soraharjun luontaisilla kasveilla, niin että myös paahdeympäristön lajit huomioidaan.

Eheytämme luonnon monimuotoisuutta

28.02.2022 ympäristöinsinööri Sami Hallikainen

pääskyt

Lupausten lunastus
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Sertifioituna yli 20 vuotta ympäristöä kunnioittaen!
2000

2001

2006

2012

• Laatu-, ympäristö ja työterveys- ja turvallisuus järjestelmämme sertifioidaan.
• Betonisten pesuvesien ja ylijäämäbetonin kierrätyslaitos otetaan käyttöön.
• Ensimmäinen ympäristöraportti ilmestyy.
• Hollolan Sora Oy:lle ympäristölupa sijoituspaikkaluvan tilalle.
• Teollisuuden energiakatselmus Hollolassa.
• Määritellään ympäristömittareita ECO-projektissa.
• Sitoudutaan Motivan energiansäästötavoitteisiin.
• Ympäristöselosteet valmisbetonille, ako-elementeille, vss-elementeille ja kevytsoraharkoille.

Betonipesuri Hollolan betoniasemalla

2003 • Lämmitysjärjestelmän kattilat 1000 kW ja
500 kW siirtyvät käyttämään öljyn sijasta
maa- tai nestekaasua.
2005 • Mikrobetoni Oy siirtyy suljettuun ylijäämäbetonin ja betonisten pesuvesien kierrätykseen sisätiloissa.
• Mikrobetoni Oy sijoituslupa muuttuu
ympäristöluvaksi.
2006 • Pilotti-yritys KAESMUS-projekti kuljetusMaisemoitu sora-alue
ketjun energiatehokkuudesta.
• Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n sijoituspaikkalupa muuttuu ympäristöluvaksi.
• Teollisuuden energiakatselmus Hollolassa.
• Liitytään teollisuuden energiansäästösopimukseen.
• Hollolan Sora Oy:n ympäristölupa uusitaan.

Aurinkopaneelit hallin katolla

2013 • Koeniittyviherkatto kierrätysmateriaaleista PBT-varastohallin katolle.
2014 • Elementtihalliin energiatehokkaampi ledvalaistus.
2016 • Aurinkopaneeleja elementtihallin katolle.
2017 • Rakennusbetoni- ja Elementti Oy palkitaan esimerkillisesti tehdyistä energiatehokkuustoimenpiteistä.
• Teollisuuden energiantehokkuussopimus
uusitaan kaudelle 2017-2025.

Led-valot tuotantotiloissa

2019

• Talotekniikanohjausjärjestelmä yhdenmukaistetaan
ja lämmitysjärjestelmään lisätään 200 kW vesi-ilmalämpöpumput.

2020

• Sertifioitu johtamis- ja toimintajärjestelmämme
täyttää 20 vuotta ja yhtä mones ympäristöraportti
ilmestyy

2021

• Kasvikatolle paloluokitus
Tuotevaraston kasvikatto

2022

• Päijät-Hämeen ilmastokumppanuus
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