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LEAN VIITEKEHYS

LEAN
perusperiaatteet

— Arvonluonti

— Hukan poistaminen

— Virtauksen parantaminen

— Kokonaisuuden optimointi

— Ihmisten kunnioittaminen

— Jatkuva parantaminen
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Vihreän siirtymän tavoitteet ja
näkökulmat
Kuluttajat:

- Mistä ollaan valmiita
maksamaan enemmän? Kuinka
paljon enemmän?

- Kotimaisuuden arvostaminen

- Muuttaako Ukrainan tilanne
kuluttajakäyttäytymistämme?

- Aatteellisuus

- Etiikka
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YKSITYINEN SEKTORI

Yritykset:

- Viranomaisvaatimukset

- Imago

- Yrityskuva asiakkaalle –
toimitusketjujen kestävyys
korostuu koko ajan

- Työnantajakuva –
olennainen tekijä nuorten
valitessa  työpaikkansa



Taksonomia ja biodiversiteetti
• EU taksonomia = luodaan kriteerit kestäville

rahoitus- ja investointikohteille
-> sijoittajat kiinnittävät enemmän huomiota
kestävyyteen liittyviin riskeihin
─ llmasto- ja ympäristövaikutukset, myöhemmin

myös muut vastuullisuusnäkökulmat, etenkin
luonnon monimuotoisuus (biodiversiteetti)

─ kestävyys määräytyy kestävyysluokittelun
perusteella

─ Taloudellisen tilinpäätöksen rinnalle ns.
ympäristökirjanpito, jolla kuvataan toiminnan
vaikutukset ilmastoon ja luonnon
monimuotoisuuteen. Rahoittajat ja sijoittajat
voivat vertailla sijoituskohteiden
ympäristövaikutuksia ja vastuullisuutta.

2019-10-27 | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT4

JULKINEN SEKTORI JA SIJOITTAJAT



Tilaajan tavoitteet
(rahoittajien
vaatimukset, imago,
laki, taksonomia)

Kannustinjärjestelmät
esimerkiksi
allianssihankkeissa

Kierrätettävyys,
kuljetuskustannukset

Vähähiiliset matkustus-
ja kuljetusmuodot

Materiaalitehokkuus

Uusio- ja
kierrätysmateriaalien
käyttö

Ympäristöhaittojen
pienentäminen: Melu,
pöly, tärinä, liikkuminen

Sosiaalinen toimilupa

Viranomaispäätösten
viipyminen ja
käsittelyajat (kattavat
selvitykset)
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ARVONLUONTI
JA HUKAN
POISTAMINEN



Kokonaisuuden optimointi ja
virtaus
 Sähköautot – Vihreä sähkö vs. akkujen tuotannon

ympäristövaikutukset etenkin Suomen herkissä vesistöissä

 Puurakentaminen vs. teräs- / betonirakentaminen

 Maankäyttö – Rakennusten koko elinkaari käyttöön

 Ennakkoneuvottelut viranomaisten kanssa (last planner) –
välitavoitteiden hyväksyminen

 Miten saadaan viranomainen pienentämään eräkokoa?
Selvitysten tarkistaminen projektin aikana.
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EI OSAOPTIMOINTIA



Ihmisten kunnioittaminen

 Sosiaalinen toimilupa

 Ympäristöhaittojen ja
häiriöiden minimointi

 Työn merkityksellisyys
erityisesti nuorilla – Halu olla
mukana tekemässä vihreää
siirtymää.

 Mahdollisuus
etätyöskentelyyn haluttaessa

Jatkuva parantaminen

 Kunnianhimoiset tavoitteet ja
kannustimet niiden
saavuttamiseen

 Luottamuksen ja kannustuksen
ilmapiiri, jotta uusia vihreän
siirtymän ratkaisuja kyetään
jatkuvasti tuottamaan

 Vihreän siirtymän mukaiset
työskentelytavat

 Lupahakemukseen  esitys
”muulla vastaavalla tavalla”
työn toteuttamisesta, oltava
hyvät perustelut –
Mahdollistaa innovaatiot
myöhemmässäkin vaiheessa

JA PARI LEAN PERIAATETTA…
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JA VIELÄ PARI ESIMERKKIÄ HANKKEEN KESTÄVYYSTAVOITTEISTA – TRT–TAS2 JA KAPA-KARAATTI

Hankkeessa syntyvän hyötykäyttökelposen maa-aineksen uusiokäyttö joko
omalla hankkeella tai muilla lähialueiden hankkeilla. (Karaatti – 2022)

Maksimipistemäärä 2 / TAS2 (A ja B)

0,5 p

Allianssi on seurannut ja dokumentoinut työmaan
• sähkön kokonaiskulutuksen ja vihreän sähkön osuuden siitä
• polttoaineen kokonaiskulutuksen ja uusiutuvan polttoaineen osuuden siitä
• jätteiden määrän ja käsittelytavan
• ylijäämämaiden määrän, kuljetusmatkan ja käsittelytavan (uusiokäyttö hankkeella tai

muualla, maanvastaanottopaikka ym.)

0,5 p

Allianssi edellyttää materiaalitoimittajilta hankinnan yhteydessä Hiilijalanjälkilaskentaa
kerätäkseen tietoa materiaalivirtojen ympäristövaikutuksista. Hankkeen aikana pyritään
kartuttamaan myös kansallista ympäristöselostetietokantaa (EPD-Kortti).

Kannustinmittari: Saatujen ympäristöselosteiden (EPD-kortti) määrä materiaalihankinnoissa
hankkeella:
(jako eurojen suhteessa, myös tuoteryhmä kortit hyväksytään)
25% = 0,4 p
20% = 0,3 p
15% = 0,2 p
10% = 0,1 p
Hiilijalanjälkilaskenta on kelpoisuusehto hankkeen materiaalihankinnoissa= 0,1 p (vakioitu
tarjouspyynnössä tai sopimuksessa)

0,5 p Allianssi on toistanut kehitysvaiheessa tehdyn hiilijalanjälkilaskennan toteutusvaiheen
päättyessä toteutuneisiin ja dokumentoituihin määriin perustuen.

0,5 p Allianssi on hankkinut hiilijalanjälkilaskennalle ulkopuolisen tahon verifioinnin tai se on saanut
ilmastotekopalkinnon tai vastaavan muun tunnustuksen.
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