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1. Tämä on Hämeen Rakennuskone

Hämeen Rakennuskone Oy, eli HRK Konevuokraamot, on 
vuonna 1975 perustettu suomalainen konevuokraamo. Tarjo-
amme asiakkaillemme teknisesti korkeatasoiset, turvalliset ja 
kuhunkin työhön parhaiten soveltuvat koneet ja laitteet.

Kuljetamme vuokrattavan kaluston työkohteeseen ja asen-
namme tarvittaessa vuokratut laitteet käyttövalmiiksi. Oma 
kuljetuskapasiteetti ja toimiva logistiikkaverkosto takaavat 
optimoidun kokonaispalvelun. Vuokrauksen lisäksi myymme 
koneisiin oheistarvikkeita.

HRK vuokraa rakennuskoneita, teline- ja tuentakalustoa sekä 
henkilönostimia tällä hetkellä seitsemässä toimipisteessä: 
Vantaalla, Lahdessa, Turussa, Hämeenlinnassa sekä Pirkan-
maan alueella Tampereella, Pirkkalassa ja Kangasalla.

Konevuokrausta ja asiantuntijapalveluja

HRK Konevuokraamot on enemmän kuin pelkkä laitevuok-
raaja. Tarjoamme koneasiantuntijoidemme osaamista raken-
nustyömaa- ja projektisuunnitteluun.

Suunnittelemme ja asennamme työmaatilat, valaistukset, 
sähköt, lämmitykset ja työmaa-alueen aitaamiset. Olosuhtei-
den hallinta rakennuskohteessa on osa palveluamme.

Liikevaihtomme oli 3/2022 päättyneellä tilikaudella 35,6 mil-
joonaa euroa ja vuoden 2021 lopussa HRK:ssa työskenteli 
142 henkilöä.

Lisäksi meillä on kattava alihankintaverkosto toimialueidem-
me paikallisista yrityksistä. 

Arvopohjainen yritys

Yrityksen perustamisesta lähtien toiminta on pohjautunut 
vastuullisille perheyrityksen arvoille ja siitä meidät myös toi-
mialalla tunnetaan.

Toimintaamme ohjaavat kannattavuuden lisäksi turvallisuus, 
työhyvinvointi ja ympäristövastuullisuus. Lisäksi pyrimme 
jatkuvasti parantamaan ja kehittämään jokapäiväistä toimin-
taa huolehtien viranomaismääräysten noudattamisesta sekä 
kouluttamalla henkilökuntaa.

Raportoinnin periaatteet

Vastuullisuusohjelmamme on voimassa meneillään olevan 
strategiakauden loppuun. Ensimmäinen vastuullisuusraportti 
julkaistiin viime vuonna ja se koski vuotta 2020. Tämä raport-
ti käsittelee pääosin tilikautta 04/2021–03/2022. Joidenkin 
lukujen osalta ilmoitamme vuoden 2021 kalenterivuoden 
luvut ja tästä kerrotaan selkeästi erikseen.

Raportoimme vastuullisuudestamme vuosittain. Raportti 
julkaistaan elokuussa.

Yrityksestä | Tunnusluvut |
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2. Johdon katsaus

Vastuullisuustyö palvelee liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Työn vaiku-
tukset näkyvät muun muassa johtamisessa, myynnissä, hankinnoissa ja 
henkilöstön hyvinvoinnissa.

Vastuullisuustyömme perustuu pitkäaikaiseen yrityskulttuuriin ja toimin-
taan, joka on ylläpitänyt mainettamme luotettavana yhteistyökumppanina. 
Panostamalla vastuulliseen liiketoimintaan parannamme asiakaskoke-
musta entisestään.

Olemme tunnistaneet toiminnassamme vastuullisuuteen liittyviä liike-
toimintamahdollisuuksia ja -riskejä. Niitä käsitellään tässä raportissa. 
Vuokrausliiketoimintaan sisältyy kaluston omistamista ja hallintaa, mutta 
lopulta konevuokraus on kiertotalouden toteuttamista palveluna. 

Vuonna 2021 koronapandemian aiheuttama komponenttipula aiheutti 
edelleen hintojen nousua ja toimitusvaikeuksia. Lisäksi vuonna 2022 
alkanut Ukrainan sota on vaikuttanut hintoihin ja materiaalien 
saatavuuteen.

Vastuullisuus osaksi strategiaa

Vastuullisuusohjelmamme ulottuu vuosille 2020–2022 nykyisen strategia-
kauden mukaan. Se vastaa toimialan kestävän kehityksen haasteisiin ja 
parantaa kilpailukykyämme tulevaisuudessa hiilineutraalin rakentamisen 
yleistyessä. 

Uuteen vuonna 2023 alkavaan strategiaan sisällytämme vastuullisuuden 
entistä tiiviimmin ja kehitämme vastuullisuustyön johtamista tavoitteelli-
sesti.

Työtä usealla saralla

Vastuullisuustyössä suurennuslasin alla on päästöjen vähentäminen. Ko-
nevuokraamoiden vastuulla on tarjota toimivaa, huollettua ja nykyaikaista 
kalustoa ja auttaa rakentajia saavuttamaan omat päästötavoitteensa. 

Osa tavoitteista saavutetaan kalustokannan 
sähköistämisellä. Olemme sitoutuneet 
Työkonealan green dealiin. 

Meidän tulee huolellisesti arvioida laittei-
demme käytön aikainen energian-
kulutus ja huomioida työkonealaan 
liittyvä sääntely, joka ei ole täysin 
yksiselitteistä. Seuraamme 
esimerkiksi biopolttoaineiden ja 
dieselkäyttöisten koneiden 
päästöjen vertailua. Myös 
akku- ja hybridikäyttöisten 
laitteiden akkujen 
vaatimat arvometallit 
sekä kierrätys ovat 
vastuullisuus-
haasteita, joihin 
kiinnitämme 
huomiota.

Työturvallisuuden 
kehittäminen jatkuu 
yrityksessämme. Vuonna 2021 käyttöön 
otetut raportointijärjestelmät helpottavat 
turvallisuustyötämme tulevaisuudessa.

Sarita Huotari 

Toimitusjohtaja 
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3. Vuoden 2021 kohokohdat

1. Teimme Työkonealan Green Deal -sitoumuksen
2. Loimme oman vastuullisuusohjelman 
3. Teimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn
4.	 Siirryimme	ekosertifioituun	sähköön
5. Julkaisimme HRK Ohjain -palvelun
6. Aloitimme työturvallisuusvartit
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4. Hallintotapa ja strategia

Päivitämme yrityksen strategian ja uusi strategiakausi alkaa 
vuodesta 2023. Vastuullisuudella on siinä entistä suurempi 
painoarvo. Uusi strategia julkaistaan verkkosivuillamme 
vuoden 2023 alussa.

Hiljaisen �edon
siirtäminen ja kasvua

kehityshankkeilla

HRK:n tapa
toimia

Henkilöstö, organisaa�okul�uuri ja 
johtaminen yrityksen voimavaraksi

Rakennamme konevuokrauksen tulevaisuu�a

Olemme luote�avia - teemme mitä lupaamme Arvostamme työtämme ja tuo�eitamme 

Annamme osaamisemme asiakkaan käy�öön Kehitämme jatkuvas� toimintaamme  

Halli�u kasvu

Laajennamme 
asiakaspohjaa

Rakennamme Suomea yhdessä - parhailla vuokrakoneilla ja lai�eilla

Arvot

Missio

Strategian
toteutus

Visio
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Liiketoimintamme perustana on kannattavuus, joka 
varmistaa toiminnan jatkuvuuden.

HRK Konevuokraamot on kotimainen perheomisteinen yritys, 
joka maksaa kaikki verot Suomeen. Maaliskuussa 2022 
päättyneellä tilikaudella maksoimme yhteisöveroa 329 000 
euroa. Yrityksen kotipaikka on Kangasalla.

Tilikautemme on huhtikuusta maaliskuuhun ja näissä kuvaa-
jissa tarkastellaan 3/2022 päätynyttä tilikautta. Oheisissa 
kuvaajissa on esitetty liikevaihdon, liikevoiton ja omavarai-
suusasteen kehitys viimeisen viiden vuoden aikana.

5. Taloudelliset tunnusluvut
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6. Sidosryhmät ja toimintaympäristö

HRK Konevuokraamot on suomalainen perheyritys ja käym-
me tiivistä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.
Vastuullisuusohjelmaa rakentaessamme teimme sidosryh-
mäkyselyn keväällä 2021. Kysyimme asiakkailtamme, hen-
kilöstöltämme ja yhteistyökumppaneiltamme, mitkä vastuulli-
suusteemat heidän näkökulmastaan ovat yhteistyön kannalta 
olennaisia. Seuraava kysely tehdään keväällä 2024.

Asiakkaat

HRK palvelee ammattirakentajia, teollisuutta sekä yksityisiä 
kodin rakentajia Pirkanmaalla, Vantaalla, Lahdessa, Turussa 
ja Hämeenlinnassa. Asiakkaillemme on suuri merkitys sillä, 
että toimintamme noudattaa ISO-standardeja ja ympäristö-
lainsäädäntöä.

Asiakkaamme arvostavat kotimaisuutta ja pitkäjänteistä 
yhteistyötä. Entistä enemmän asiakkaitamme kiinnostavat 
myös vähäpäästöiset koneet ja laitteet sekä niiden käyttöikä, 
huollot ja kierrätys. Työturvallisuuden merkitys on noussut 
esiin keskusteluissa asiakkaiden kanssa.

Henkilöstö

Henkilöstölle kaikkein merkittävimmät vastuullisuusteemat 
ovat osaamisen kehittäminen ja koulutusmahdollisuudet. Ne 
nousivat kyselyssä jopa työsuhde-etuuksia merkittävimmik-
si teemoiksi. Toimialallamme vaaditaan monia lakisääteisiä 
lupia työn suorittamista varten. Työnantajana huolehdimme 

näiden hankkimisesta ja ylläpitämisestä henkilöstölle. 

Henkilöstölle on tärkeää myös heille tarjottavat liikunta- ja 
kulttuurisetelit sekä kattava työterveyshuolto. Kuulumme 
Kaupan työehtosopimuksen piiriin. 

Tammikuussa 2021 teimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
kyselyn. Se tehdään 3 vuoden välein. Laitteiden asianmu-
kainen huoltaminen sekä turvallisuuden että elinkaaren 
pidentämisen näkökulmasta on henkilöstölle olennainen työn 
merkityksellisyyttä lisäävä tekijä.

Tavaran- ja palveluntoimittajat

Sidosryhmäkyselyn mukaan yhteistyökumppaneillemme 
olennaista on pitkäjänteinen yhteistyö ja lakien noudattami-
nen. Laitteiden elinkaaren pidentäminen ja jätteiden kierrät-
täminen nousivat esille myös yhteistyökumppaneiden vasta-
uksissa.

Lisäksi kumppanit arvostavat ohjeistusta korruption ja har-
maan talouden ehkäisyyn. Toimimme tilaajavastuulain mu-
kaisesti. Edellytämme myös palveluntuottajilta ja alihankki-
jayrityksiltämme tilaajavastuulain noudattamista.

Alihankkijamme ovat pääasiassa suomalaisia vastuullisia 
yrityksiä ja ylläpidämme hyviä käytäntöjä kaikessa yhteis-
työssä. Arvostamme hyvää, proaktiivista yhteistyötä myös 
viranomaisten kanssa.
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7. Toimitusketjun kuvaus

Kriteerit:
* Kotimaisuus
* Vastuulliset 
   toimittajat

* Vähäpäästöiset 
   laitteet

* Suuret erät

Kiinteistöjen
energian kulutus

Henkilöstön
työmatkat

Vastuullinen
työnantaja

Vastuullinen laitteiden 
uusiokäyttö ja myynti

Vastuullinen romutus
ja

materiaalien kierrätys

HANKINTA VUOKRAUSTOIMINTA KIERRÄTYS

Kuljetus asiakkaalle

Vuokrausmyynti

Huolto

Vastaanottotarkastus

Kuljetus HRK:lle

Käyttö

Ympäristövaikutukset Työllisyys ja energiankulutus YmpäristövaikutuksetKestävät innovaatiot, kulutustavat ja kaupungit

Kiertotalous
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8. Vastuullisuuden johtaminen

Perustimme vuonna 2021 vastuullisuustyöryhmän, johon 
kuuluu viisi yrityksen johdosta, myynnistä, markkinoinnista 
ja henkilöstöstä vastaavaa työntekijää. Vastuullisuustyön 
etenemistä arvioidaan myös johtoryhmässä 4 kertaa 
vuodessa.

Vastuullisuustyöryhmä on asettanut vastuuhenkilöt toteutta-
maan valittuja tavoitteita.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat:

• Vastuullisuusohjelmamme
• ISO-standardit
• Työkonealan green deal

Toteutamme vastuullisuusohjelmaa systemaattisesti ja arvi-
oimme sen tuloksia vuosittain. Olemme asettaneet mittarit 
tavoitteille ja seuraamme niiden kehitystä. Kerromme näistä 
tarkemmin seuraavilla sivuilla.

Toimintamme laadun varmentamiseksi noudatamme SFS EN 
ISO-9001:2000 ja ISO-14001 laatu- ja ympäristöstandardeja, 
vaikka	virallista	sertifiointia	ei	ole	tehty.	Meillä	on	RALA-päte-
vyys.

Vastuullisuus käytännön työssä

Toimipaikkojen esimiehet kartoittavat henkilökuntansa 
koulutustarpeen ja kouluttavat alaisensa työhygieniaan, 

jätteidenkäsittelyyn ja ympäristönsuojeluun yrityksen ym-
päristöpolitiikan mukaisesti. He huolehtivat tarvittavien 
työturvallisuusvarusteiden ja suojalaitteiden hankinnasta. 
Toimipaikkoihin on laadittu käyttöturvatiedotteet ja ympäris-
tönsuojeluohje.

Toiminnan eettiset periaatteet

• Pidämme yhteyttä asiakkaisiin ja muihin yrityksen 
 sidosryhmiin ja toimimme siten, että osapuolet saavat 
 lisäarvoa yhteistyöstä Hämeen Rakennuskone Oy:n 
 kanssa.
• Henkilökuntamme toimii hyvässä yhteishengessä ja   
 sitoutuu yrityksen tavoitteisiin.
• Noudatamme viranomaismääräyksiä sekä 
 tervehenkisiä ja rehellisiä liiketapoja.
• Ylläpidämme kilpailukykyä laadukkailla ja hyvin 
 huolletuilla koneilla sekä hyvällä palvelulla.
• Kehitämme laatujärjestelmää toiminnanohjaus-
 menetelmäksi ja mittariksi.
• Huomioimme ympäristö- ja ihmisoikeusasiat kaikessa 
 yrityksen toiminnassa.
• Sitoudumme jatkuvaan yrityksen ja sen toiminnan 
 kehittämiseen.
• Hämeen Rakennuskone Oy:ssä kunnioitetaan ja 
 noudatetaan sellaisia eettisiä sääntöjä, jotka ovat 
 ihmisarvoisen ja hyvän elämän perusteita.
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9. Vastuullisuuden liiketoiminta-
mahdollisuudet ja -riskit

Olemme tunnistaneet vastuullisuuteen liittyviä liiketoiminta-
mahdollisuuksia ja riskejä. Hallitsemme riskejä hajauttamalla 
toimintaamme alueellisesti ja varautumalla toimintaympäris-
tön muutoksiin. Haluamme myös olla mukana paikallisissa 
kiertotaloushankkeissa, mikäli sellaisia koordinoidaan monia-
laisesti.

Ilmastotavoitteet

EU:n ja kansalliset ilmastotavoitteet vaikuttavat kaikkiin alan 
toimijoihin, kun kaupungit pyrkivät päästöttömyyteen. Tavoit-
teemme on hyödyntää uutta teknologiaa ja löytää liiketoimin-
tamahdollisuuksia samalla, kun huomioimme alue-, kaupun-
ki- ja asiakaskohtaisen sääntelyn.

Ajanmukaiset kalustohankinnat

Tulevina vuosina suurimpia haasteita toiminnallemme voivat 
aiheuttaa kalustohankinnat, jos toimialalla tulee esimerkiksi 
alueellisia käyttörajoituksia tai yllättäviä viranomaismääräyk-
siä.

Näemme mahdollisuutena investoinnit kestävään, kierto-
taloutta tukevaan teknologiaan. Kalustohankinnat tehdään 
sääntelyn ja jälleenmyyntiarvon näkökulmasta laitteiden 
elinkaarikustannukset- ja vaikutukset huomioiden.

Osaava työvoima

Työvoiman löytämisessä voi olla alueellisia haasteita. Pää-
kaupunkiseudulla rakennus- ja konealan osaajia tulisi kou-
luttaa enemmän yritysten kasvaviin tarpeisiin. Lisäämme 
oppilaitosyhteistyötä, josta odotamme tuloksia parin vuoden 
päästä.

Olemme kehittäneet johtamiskulttuuria sekä parantaneet pe-
rehdyttämistä ja työnantajamielikuvaa osana vastuullisuus-
työtämme.

Globaalit ilmiöt

Olemme haavoittuvia globaaleille ilmiöille. Tuotteidemme ja 
palvelujemme toimitusajat voivat pidentyä ja häiriöt toimitus-
ketjuissa vaikuttavat saatavuuteen ja hintoihin etenkin tieto-
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tekniikan	ja	komponenttien	osalta.	Inflaatio,	korkotason	
nousu ja yleinen taloustilanne vaikuttavat toimintaamme. 
Osa tavarantoimittajista on kärsinyt raaka-ainepulasta jo 
aiemmin ja alkuvuodesta 2022 alkanut sota Ukrainassa 
kiihdyttää tätä kehitystä.

Globaalit ilmiöt

Vuokrausliiketoiminnalla on hyvät kasvumahdollisuudet 
kiertotalouden mukaisessa yhteiskunnassa. Kestävää liike-
toimintaa tukevat myös tarjoamamme digitaaliset innovaatiot 
kuten HRK Vuokrain ja HRK Ohjain, joilla asiakas pystyy op-
timoimaan toimintaansa sekä saamaan säästöjä ennakoin-
nilla ja budjetoinnilla. Teknologian avulla voimme ratkaista 
asiakkaiden hallinnollisia haasteita. 
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10. Toimialan kestävyyshaasteet

Konevuokrausalalla on tarkasteltava sekä ympäristöön, sosi-
aaliseen että taloudelliseen vastuuseen liittyviä kysymyksiä. 
Yleisinä vastuullisuushaasteina voidaan pitää liiketoiminnan 
kannattavuutta, energian kulutusta, työmaiden turvallisuutta 
ja materiaalikiertoa. Näihin kaikkiin voimme omalla toiminnal-
lamme vaikuttaa.

Toimialamme päästövähennystavoitteet Suomessa on kuvat-
tu työkonealan green deal -sopimuksessa, joka on solmittu 
ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liiton yhteistyössä. 
Tätä käsittelemme tarkemmin raportin kohdassa Päästöjen 
vähentäminen.

Toimialaliiton suositukset

Teknisen Kaupan Liiton vastuullisuusperiaatteet on tarkoi-
tettu jäsenyritysten toiminnan kehittämisen tueksi ja viestiksi 
sidosryhmille. Vastuullisuus teknisen kaupan yrityksessä 
tarkoittaa valmistajan ja loppuasiakkaan välisen toimitusket-
jun varmistamista taloudellisesta, ympäristöllisestä ja sosi-
aalisesta näkökulmasta. Olemme hyödyntäneet ohjeistusta 
oman vastuullisuusohjelmamme rakentamisessa. Yhteisiä 
toimialan teemoja ovat:

1. Taloudellinen vastuullisuus

• kannattavuus, kilpailukyky, tehokkuus
• toiminnan jatkuvuus ja riskienhallinta
• vastaamista omistajien tuotto-odotuksiin
• vastaamista annettuihin asiakaslupauksiin
• osallistumista yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin 
 tuottamiseen

2. Ympäristövastuullisuus

• osaamista ja taloudellisia edellytyksiä ympäristövastuiden 
 hoitamiseksi
• tehokas ja säästävä luonnonvarojen käyttö
• ilmastonmuutoksen torjunta
• kierrätys ja uudelleenkäyttö
• tuottajavastuiden toteuttaminen lainmukaisesti ja turvallisesti

3. Sosiaalinen vastuullisuus

• yritystoiminnan läpinäkyvyys ja pitkäjänteisyys
• henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen
• harmaan talouden ja korruption torjuminen
• vastuullisuus hankintaketjuissa
• huolehtimista tuotteiden ja palvelujen lainmukaisuudesta
• yhteistyötä lähiympäristön ja viranomaisten kanssa
• hyviä toimintatapoja ja yhteistyötä yritysverkostoissa
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Laitteiden päästöt ovat yksi merkittävimmistä 
vastuullisuusteemoistamme. Kuvassa hybrid-
käyttöisiä henkilönostimia.
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11. Vastuullisuusohjelmamme 2020          – 2022

Vastuullisuustyön painopistealueet ja tavoitteemme ulottuvat vuoteen 2022 saakka, joka on yrityksen seuraavan 
strategiakauden takaraja. Lisäksi tunnistimme ne YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet, jotka ovat 
vaikuttavat meihin ja joihin me vaikutamme.

VASTUULLISET HANKINNAT
Toimitusketjun tunteminen ja hallinta

• Vaihdamme ekoserti�oituun uusiutuvaan 
sähköön

• Huomioimme hankkimiemme laitteiden ja 
koneiden kestävyyden ja koko elinkaaren

• Hankimme kestäviä ja kierrätettäviä 
työvaatteita ja varusteita

KIERTOTALOUDEN EDISTÄMINEN

TYÖTURVALLISUUSKULTTUURI PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

Strategiassa, tulevaisuutta, pitkäjänteistä

• Osallistumme paikallisiin yhteistyö-
hankkeisiin kiertotalouden edistämiseksi

• Tarjoamme digitaalisia palveluja 
asiakkaiden toiminnan optimoimiseksi

• Kehitämme jätehuollon seurantaa 
keskittämällä palveluostoja

Työhyvinvointi, maine ja työnantajamielikuva

• Kehitämme työturvallisuusdatan 
laajennetun seurannan turvallisuuden 
edistämiseksi

• Analysoimme tapaturmien syitä, läheltä 
piti -tilanteita ja vahinkotapahtumia

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hiilineutraali rakentaminen ja
kilpailukyvyn vahvistaminen

• Tarjoamme asiakkaille aktiivisesti 
   vähäpäästöisiä henkilönostimia ja 
maanrakennus- sekä siirtokalustoa

• Sitoudumme työkonealan Green Dealiin

• Keräämme tietoa työkoneiden 
energiatehokkuudesta ja päästöistä
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12. Toimenpiteet ja mittarit

Olemme määritelleet oheiset toimenpiteet ja 
mittarit vastuullisuustyömme edistämiseksi. 
Raportoimme edistyksestämme seuraavilla 
sivuilla teemoittain.

VA
ST

U
U

LL
IN

EN ENERGIAN KÄYTTÄ
JÄ

 2021

Käytämme 100% uusiutuvaa
Greene-energiaa.

K
Ä

YT
ÄMME 100% UUSIUTUVA

A

G R E E N E - E N E R G I A A

 
  

 
Vaihdamme ekosertifioituun 
uusiutuvaan sähköön 

Prosenttiosuus 
energiankulutuksesta

 

Hankimme kestäviä ja kierrätettäviä
työvaatteita ja varusteita  

Toimenpideohjelma ja
mittaristo kehitetään

Hankintakriteeristön
rakentaminen

Tarjoamme digitaalisia palveluja 
asiakkaiden toiminnan optimoimiseksi

Osallistumme paikallisiin
yhteistyöhankkeisiin kiertotalouden
edistämiseksi

Toteutuneet hankkeet

Kalustonsuunnitteluohjelman
(HRK Ohjain) käyttöönotto

Kehitämme jätehuollon seurantaa 
keskittämällä palveluostoja

Kierrätysaste

Kehitämme työturvallisuusdatan
laajennetun seurannan turvallisuuden
edistämiseksi 

Päivitetyt tiedot saatavilla
työsuojelua varten

 

 
Tarjoamme asiakkaille aktiivisesti 
vähäpäästöisiä henkilönostimia ja
maanrakennus- sekä siirtokalustoa

Osuus kalustosta

Keräämme tietoa työkoneiden
energiatehokkuudesta ja päästöistä

 

Teema Toimenpide

Vastuulliset
hankinnat

Kiertotalouden
edistäminen

Työturvallisuus
ja

työhyvinvointi

Päästöjen
vähentäminen

Mittari

Huomioimme hankkimiemme
laitteiden ja koneiden kestävyyden ja
koko elinkaaren

Analysoimme tapaturmien syitä, läheltä-
piti -tilanteita ja vahinkotapahtumia

Tapaturmien määrät

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Koulutustunnit

Energiatehokkuus- ja
päästölaskelmat

Sitoudumme työkonealan Green
Dealiin

 Sitoumus, raportointi ja
seuranta vuosittain
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13. Vastuulliset hankinnat

Voimme tehdä vastuullisia valintoja kolmella eri hankita- 
alueella ja siten pienentää ympäristövaikutuksiamme. Ne 
ovat energianhankinta, kone- ja tarvikehankinnat sekä varus-
tehankinnat.

Siirtyminen ekosertifioituun sähköön

Toiminnassamme kuluu sen luonteen takia verrattain paljon 
sähköä ja energiaa. Sähkönkulutuksemme on 1,2 gigawat-
tituntia vuodessa. Pyrimme optimoimaan sähkönkulutusta 
ohjeistamalla työntekijöitä sekä päivittämällä kalustoa.

Vuoden 2021 lopussa kaikki tekemämme sähkösopimukset 
perustuivat	100	%	ekosertifioituun	sähköön.	Siten	kaikki	
hankkimamme sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.
 
Kiinteistöjen energiankäytössä tavoitteena on edelleen 
vähentää fossiilisia polttoaineita lämmityksessä siirtymällä 
öljylämmityksestä ilmavesilämpöpumppuihin.

Hankintaperiaatteena vähäpäästöiset laitteet 

Vuokralaitteiksi valitaan mahdollisimman vähän energiaa 
käyttäviä ja pitkäikäisiä laitteita, jotka ovat kierrätettävissä. 
Laitteemme ovat CE-hyväksyttyjä. Selvitämme elinkaarivai-
kutukset ja mahdollisuudet hyödyntää laitteita varaosina. 
Kalustehankinnoissa huomioidaan hankittavan kaluston laatu 
ja huollettavuus. 

Hankkimaamme kalustoa valmistetaan sekä Suomessa että 
muualla. Suosimme toimittajia, jotka toimivat vastuullisesti 
raaka-aineiden hankinnan, ympäristönsuojelun ja työntekijöi-
den kohtelun suhteen. Toimittajamme ovat alalla tunnettuja 
jälleenmyyjiä tai valmistajia.

Laitehankinnoissa olemme valmistajien ilmoittamien pääs-
tötietojen varassa, mutta käymme heidän kanssaan avointa 
dialogia vähäpäästöisten laitteiden lisäämisestä valikoimiim-
me.

Pyrimme huomioimaan hankinnoissa laitteen valmistuksen 
ja käytön ympäristövaikutukset sekä ennakoimme tulevaa 
sääntelyä esimerkiksi kaupunkien päästöttömillä työmailla, 
jotta meillä on jatkuvasti tarjolla ajanmukaista ja tehokasta 
kalustoa asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan. Koulutamme 
myös asiakkaita niiden käytössä.

Laitteiden ylläpito ja käyttö

• Käytönopastuksessa huomioidaan oikea ja 
 taloudellinen käyttö.
• Varastointi huoltopisteissä turhien kuljetusten 
 välttämiseksi.
• Varastoinnissa käytetään mahdollisimman paljon 
 lämmittämättömiä tiloja.
• Optimoimme omien kuljetusten polttoainekulutuksen   
 ja kuljetusreitit ajankäytön ja päästöjen 
 minimoimiseksi.
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• Huoltotoiminnassa tarvittavat nesteet ja öljyt 
 säilytetään asianmukaisesti ja käsittelyssä tarvittava   
 välineistö pidetään turvallisena.
• Kunnossapidossa on erilliset ohjeiden mukaiset 
 säilytysastiat ja -paikat ongelmajätteille ja 
 kierrätettäville materiaaleille.
• Jätteet toimitetaan hävityslaitoksiin tai uusiokäyttöön.
• Laitteiden pesuissa käytetään biologisesti hajoavia   
 pesuaineita ja pesuvedet johdetaan pois 
 öljynerotuskaivojen kautta.

Huoltolupaus ja kunnossapito-ohjelma pi-
dentävät laitteiden elinkaarta

Hankinnoissa pyrimme suosimaan yrityksiä, jotka huomioivat 
ympäristötekijät ja joiden toimittamien laitteiden kierrätysaste 
on korkea elinkaaren päättyessä.

Laitteiden elinkaareen vaikutetaan säännönmukaisilla huol-
totoimenpiteillä ja kunnossapidolla. Laitteiden käytössä ja 
huollossa pyrimme minimoimaan ympäristölle haitallisten 
poltto-, voitelu- ja pesuaineiden käytön. Sisäisillä auditoin-
neilla varmistamme kaluston ylläpidon ja koko vuokrauspro-
sessin laadun.

Huomioimme energiankäytön kiinteistöjen laitteistoissa ja 
kuljetusten optimoinnissa. Jätteet lajitellaan ja ongelmajät-
teet toimitetaan käsittelylaitoksiin.

Pyrimme uusimaan kalustoamme siten, että vuokrattavissa 
olevat laitteet eivät ole elinkaarensa lopussa. Näin varmis-
tamme myös asiakkaillemme uusimman ja ajanmukaisim-
man valikoiman.

Laitteiden elinkaaren pidentäminen

• Laitteiden tekninen kunto tarkastetaan jokaisen 
 vuokrauksen yhteydessä
• Kunnossapito ja huollot lisäävät käyttöikää
• Asianmukainen kierrättäminen vuokrauskäytön 
 loputtua
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Vaihdamme ekosertifioituun 
uusiutuvaan sähköön 

98% sähkönkulutuksesta
ekosertifioitua

 

Hankimme kestäviä ja kierrätettäviä
työvaatteita ja varusteita 
 Selvitetty työvaatteiden

vuokrausmahdollisuus

Tunnistettuja kriteereitä:
saatavuus, elinkaari,
toimittajan vastuullisuus,
kestävyys, huollettavuus

Toimenpide Toteutuminen 2021  
 
100% sähkönkulutuksesta
ekosertifioitua

 

Toimenpideohjelma ja
mittaristo valmis

Hankintakriteeristö valmis

Tavoite 2022

Huomioimme hankkimiemme
laitteiden ja koneiden kestävyyden ja
koko elinkaaren

Työvaatteiden ja -varusteiden vastuullisuus ja 
kestävyys

Työntekijämme käyttävät päivittäin kovaa kulutusta vaativia 
työvaatteita, jalkineita, työkaluja ja varusteita. Selvitämme 
osana vastuullisuusohjelmaamme, miten voimme valita 
sellaisia tarvikkeita, joiden materiaalit kestävät kulutusta 
parhaiten ja jotka voidaan käytön jälkeen kierrättää asianmu-
kaisesti. 

Olemme vuonna 2021 selvittäneet mahdollisuutta työvaat-
teiden vuokraukseen, mutta vielä sen toteuttaminen ei ole 
mahdollista. Pyrimme löytämään tähän uusia ratkaisuja. 
Vuoden 2022 aikana vähennämme tekstiilijätteen määrää ja 
lisäämme kierrätystä, jos sopiva kumppani löytyy.
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14. Kiertotalouden edistäminen

Vuokraaminen on kiertotalouden liiketoimintamallien mukais-
ta toimintaa. Sen avulla voidaan vähentää hankintoja ja siten 
raaka-ainekäyttöä ja ympäristöhaittoja. Mitä helpommaksi 
vuokraus tehdään asiakkaalle, sitä enemmän vuokrataan, 
eikä osteta uutta mahdollisesti lyhytikäistä kalustoa omaksi. 
Laitteiden elinkaaren pidentäminen lisää niiden käyttöikää ja 
siten vähentää uusien laitteiden valmistuksesta aiheutuvia 
ympäristöpäästöjä (kts. kohta Vastuulliset hankinnat). 

Digitaaliset ratkaisut optimoivat toimintaa

Digitaalisilla innovaatioilla pyrimme auttamaan asiakkaita 
tehostamaan ja optimoimaan toimintaansa, jolloin syntyy 
säästöjä kuljetuksessa, energian käytössä ja työtunneissa.
HRK:n kuljetusseurantajärjestelmässä kuljettajamme pääse-
vät tarkastelemaan ajotapaansa. Tämä polttoaineenhallinta 
auttaa käyttämään polttoainetta tehokkaammin. Ajojärjesteli-
jöiden ansiosta kuljetukset ovat tehokkaampia kuin aiemmin.
HRK VUOKRAIN on asiakkaille kehitetty palvelu ja työka-
lu, jota asiakas voi käyttää mobiililaitteella tai tietokoneella. 
Palvelun avulla yritysasiakas seuraa ja tehostaa kaluston 
vuokralla oloa ja palautusta.
HRK OHJAIN -kalustonhallintaohjelma otettiin käyttöön vuo-
den 2021 lopussa. Sillä voi optimoida työmaan toimintaa, ja 
siten hallita ja vähentää myös päästöjä.
Lisäksi otimme koekäyttöön parannellun vuokratuotteiden 
varauskalenterin, jonka käyttö on lisääntynyt erityisesti alku-
vuonna 2022. Vuokraamoissa on otettu käyttöön sähköinen 
allekirjoitus, joka vähentää osaltaan paperinkulutusta. Lisäksi 

käytössämme on sähköinen asiakastilinavaus vahvoine tun-
nistautumisineen. Pyrimme lisäämään kaikkien digitaalisten 
palveluiden käyttömääriä vuoden 2022 aikana.

Jätteiden kierrätys ja jätehuolto osana 
laatujärjestelmää

HRK Konevuokraamoiden ympäristönhallintajärjestelmä on 
liitetty kiinteäksi osaksi toiminnan laatujärjestelmää. Laatu- ja 
ympäristöpolitiikka määrittelee kehittämisen suuntaviivat.
Toimipisteissä on varattu asianmukaiset säilytysastiat jätteil-
le. Jätteet toimitetaan jätteenkäsittelijöille ohjeiden mukaan. 
Pesut suoritetaan tarkoitukseen sopivilla pesupaikoilla, jotka 
on varustettu öljynerottelukaivoilla. Työntekijöitä koulutetaan 
tarpeen mukaan kierrättämisessä.
Haitallisten aineiden varastointierittelyssä on eritelty varastoi-
tavat polttoaineet ja nestekaasut. Nesteiden ja kaasujen va-
rastointierittelyssä on niin ikään eritelty varastoitavat jätteet. 
Olemme ottaneet käyttöön uuden ohjelmiston, jonka avulla 
hallinnoimme kemikaalien käyttöä ja varastointia. HRK tekee 
jonkin verran myös asiakkaiden luona jätehuoltoa. Kauttam-
me järjestyy kemiallisten WC:iden tyhjennys. 
Jätteiden ja jätevesien oikeaoppinen käsittely säästää myös 
kustannuksissa, kun materiaali ei päädy ongelmajätteeksi. 
Siksi panostamme myös henkilöstön lajitteluosaamiseen. 
Osana vastuullisuustyötä pyrimme yhtenäistämään jätehuol-
toamme, jotta pystymme parantamaan jätemäärien ja -lajien 
seurantaa.
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HRK:ta koskevat seuraavat viralliset ympäristölait ja -mää-
räykset:

• Kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset
• Jätelaki 19.7.2021 / 714–718/2021
• Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014 / 527

Päästöihin ja jätteisiin kuuluvat

• Dieselajoneuvojen, polttomoottorilaitteiden ja 
 kiinteistöjen öljylämmityksen päästöt
• Kaluston pesussa käytettävät pesuaineet
• Laitteiden huollossa syntyvät jäteöljyt, 
 puhdistusliuottimet ja öljyiset jätteet
• Korjausmaalauksen maalijäte
• Toimiston ja keittiön seka-, paperi-, bio-, muovi-, 
 metalli- ja kartonkijäte
• Käytöstä poistetut akut ja paristot
• Ajoneuvojen loppuun käytetyt renkaat
• Vialliset loisteputket ja muut valaisimet

Energia Tietosuojamateriaali Sekajäte

Pahvi Biojäte Pakkausmetalli

Vaaralliset jätteet Keräyspaperi

Jätekertymät lajeittain 2021. 
Kehitämme jätelajien seurantaa. Vuoden 2021 tiedot perustuvat osittain 
jätehuoltoyritysten tekemiin arvioihin.
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Muovinkeräysastiat toimipaikkoihin

Verrattuna uusiin laitehankintoihin vuokraustoiminnassa 
muovitetaan laitteita huomattavan vähän. Jos muovittamisel-
le on tarvetta, käytämme ohutmuoveja. 

Elokuussa 2022 otimme käyttöön pakkausmuovin keräysas-
tiat kaikissa toimipisteissä. Kerätty muovimateriaali toimite-
taan uusiokäyttöön jätehuollon kumppanimme avulla.

  
 

Osallistumme paikallisiin 
yhteistyöhankkeisiin kiertotalouden 
edistämiseksi  

2021 alkaen mukana
Pirkanmaan lainaa.se -
verkkopalvelussa

 

Kehitämme jätehuollon seurantaa
kehittämällä palveluostoja
 Kemikaalien hallinta-

järjestelmän käyttöönotto

Otettiin käyttöön
HRK Vuokrain 2020, 
HRK Ohjain 2021

Toimenpide Toteutuminen 2021  
 
Mukana vähintään yhdessä
ekosysteemi- ja/tai
kiertotaloushankkeessa

 

Seuraamme tuottamiamme
jätemääriä jätelajeittain

Kalustonsuunnitteluohjelma
(HRK Ohjain) käytössä

Tavoite 2022

Tarjoamme digitaalisia palveluja
asiakkaiden toiminnan 
optimoimiseksi
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15. Työturvallisuuskulttuuri ja työhyvinvointi

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstömme ja lait-
teitamme käyttävät asiakkaamme ovat turvassa ja voivat 
hyvin. Pyrimme tähän rakentamalla kokonaisvaltaista työtur-
vallisuuskulttuuria, jossa jokainen työntekijä ymmärtää oman 
toimintansa vaikutukset ja osaa toimia turvallisesti.

Työturvallisuuskulttuurimme koostuu kolmesta osa-alueesta: 

1. henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta
2. asiakkaiden osaamisesta
3. turvallisista laitteista

Työturvallisuuskävelyt ovat olleet meillä jo pitkään käytössä, 
mutta vuonna 2021 paransimme niistä raportointia. Työtur-
vallisuusvartti lanseerattiin 2021 lopussa. Tätä työturvalli-
suuden työkalua vielä kehitetään ja otetaan käyttöön vuoden 
2022 aikana. HRK on mukana myös turvallisuuden johtamis-
järjestelmän pilotoinnissa.

Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen

Vuoden 2021 lopussa HRK:n palveluksessa oli 142 henkilöä 
eri tehtävissä. Sitoutunut osaava henkilöstö on tärkeä voima-
varamme tulevaisuuden menestyksessä.

Työn merkityksellisyys HRK:lla syntyy kiertotalouden mukai-
sesta toiminnasta, oikeasta palkkatasosta, ajanmukaisista ja 
turvallisista työvälineistä, joustavista työajoista, osaamisen 

kehittämisestä, koulutusmahdollisuuksista ja tuottavuuden 
kokemuksesta.

Työntekijöistä:  miehiä 88,7 % 
   naisia 11,3 %

Teemme säännöllisesti työkyky- ja työhyvinvointikyselyn, 
jonka tuloksia analysoimme johtoryhmässä. Hyvinvoiva hen-
kilöstö toimii ohjeiden mukaisesti, sekä huolehtii työturvalli-
suudesta, toisistaan ja asiakkaistamme.

Viimeksi teimme työkyky- ja työhyvinvointikyselyn henki-
löstölle vuonna 2021. Sen mukaan esimiehet ja työntekijät 
pitivät sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista hyvänä. 
Poikkeuksia oli vähän, mutta nekin huomioidaan. Jonkin ver-
ran kehitettävää löytyi eri ikäisten työntekijöiden, erilaisissa 
työsuhteissa olevien sekä eri väestöryhmien palkkauksessa, 
uralla etenemisessä ja koulutusmahdollisuuksissa.

Syrjintään puututaan matalalla kynnyksellä ja kannustam-
me henkilöstöämme tuomaan mahdolliset epäkohdat esiin. 
Asioista voi ilmoittaa ilman byrokratiaa. Tapaukset käsitellään 
heti niiden ilmetessä esimiehen kanssa. Tarvittaessa syrjintä-
havaintoja voi kertoa myös yrityksen johdolle.

Ilmoittajansuojelulain mukaisesti perustamme vuonna 2023 
lakisääteisen ilmoituskanavan, jossa mahdollinen yleisen 
edun vastainen toiminta voidaan ilmoittaa nimettömästi.
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Koulutus ja osaaminen

Toimintaympäristön muuttuessa meidän tulee varmistaa hen-
kilöstömme osaamisen kehittyminen muun muassa päästöt-
tömien työmaiden suunnittelussa, jätteiden käsittelyssä ja 
kuljettajien kannustamisessa vähäpäästöiseen ajotapaan. 

Henkilöstöä koulutettiin 515 tunnin verran. Tavoitteemme on 
kouluttaa henkilöstöä vähintään 500 tuntia vuosittain, joten 
olemme täyttäneet vastuullisuusohjelman tavoitteemme jo 
vuonna 2021. Pätevyys-, turvallisuus- ja lupakoulutusten 
lisäksi henkilöstöä osallistui työhyvinvointikoulutuksiin ja 
ammatillisen kehittymisen kursseille sekä luennoille.
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Vuoden 2021 aikana työtapaturmia oli 4 ja tapaturmataajuus 
oli 21 (miljoonaa työtuntia kohden). Tavoitteemme on 0 tapa-
turmaa.

Jatkossa panostamme entistä enemmän tapaturmien syi-
den analysointiin ja pyrimme ehkäisemään niitä. Tärkeässä 
roolissa turvallisen toimintakulttuurin ylläpitämisessä on lait-
teiden oikeanlainen käsittely ja huolto. Lisäämmekin käytön 
opastuksia ja työntekijöiden perehdytystä.

• Vastuullisuusohjelma ja -raportti on osa 
 perehdytyspakettiamme.
• Kemikaalien käyttöturvallisuustieto on koottu 
 saataville keskitetysti ja helposti. 
• Yleisesti henkilöstöviestinnän laatuun on panostettu   
 henkilöstöpäällikön palkkaamisen myötä.
• Ylläpidämme koneiden turvallista käyttöä 
 säännöllisillä tarkastuksilla ja käytön opastuksilla

  
 

Kehitämme työturvallisuusdatan
laajennetun seurannan
turvallisuuden edistämistä 

Pilottihanke käynnistetty
turvallisuusjohtamisesta

 

Henkilöstön osaamisen
kehittäminen
 Koulutustunteja 515

Tapaturmien määrä 4,
tapaturmataajuus 21

Toimenpide Toteutuminen 2021  
 
Päivitetyt tiedot saatavilla
työsuojelua varten

 

Koulutustunnit 500

Tapaturmien määrä 0

Tavoite 2022

Analysoimme tapaturmien syitä,
läheltä piti -tilanteita ja 
vahinkotapahtumia

Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten 
arviointi

Laitteiden turvallisuuteen kiinnitetään huomiota jo hankinta-
vaiheessa. Turvallisuutta ylläpidetään säännöllisillä huolloilla.

Sisäinen prosessimme varmistaa, että vuokrattavat laitteet 
on tarkastettu sekä huollettuja ja siksi turvallisia käyttää.
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16. Päästöjen vähentäminen

Selvitämme vastuullisuusohjelman aikana mahdollisuutta 
laskea merkittävimpien päästölähteiden hiilijalanjälki. Vaikka 
kalustoa on paljon ja joukossa on myös satoja polttomootto-
rikäyttöisiä laitteita, omat päästöt kalustostamme ovat pienet. 
Varastoiduista laitteista ei juuri aiheudu päästöjä.

Tuottamamme CO²-päästöt aiheutuvat pääasiassa

• kiinteistöjen lämmityksestä
• kuljetuksista ja matkustamisesta
• kuormauksesta ja purusta / varaston järjestelyistä
• laitteiden puhdistuksesta ja ylläpidosta (mm. pesut,   
 koekäytöt)
• välillisesti alihankkijoiden aiheuttamista päästöistä   
 (erikoishuollot, kuljetukset, toimitukset)
• toimittajiemme luona tapahtuvasta toiminnasta
• kaluston valmistuksesta.

Samalla selvitämme edellytyksiä oman aurinkovoimalan 
rakentamiseen toimipisteen katolle. Siirrymme hiljalleen vä-
häpäästöisempiin energiamuotoihin. Ajojärjestely ja kaluston 
modernisointi auttavat meitä myös vähentämään päästöjäm-
me.

Kehitämme ympäristöystävällistä valikoimaa 

Tarjoamme asiakkaille aktiivisesti vähäpäästöisiä työkoneita 
ja laitteita. Pyrimme rakentamaan oman ympäristöystäväl-
lisen valikoiman, jonka avulla asiakas voi vähentää omia 
päästöjään työmailla.

Tässä työssä meidän on huolellisesti selvitettävä valmistajien 
kanssa, mitä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia biopolttoaineil-
la, dieselillä, sähkökäyttöisillä ja hybridilaitteilla on, ja vies-
tittävä niistä asiakkaille. Voimme rakentaa vähäpäästöisten 
laitteiden valikoimaa myös uusimalla poistoon joka tapauk-
sessa päätyviä koneita.
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Ratkaisevaa työkoneiden päästöissä on paitsi valmistuksen, 
myös käytönaikaiset päästöt, eli miten konetta käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti. Tästä syystä panostamme lait-
teiden käyttökoulutuksiin asiakkaille.

Teimme Työkonealan green deal -sitoumuksen loppuvuodes-
ta 2021. Sitoudumme siinä:

• Asettamaan kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet   
 täyssähkökäyttöisten työkoneiden osuudelle 
 työkonetyypeittäin ja seuraamaan tavoitteiden 
 saavuttamista
• Tarjoamaan asiakkaille vaihtoehtona täyssähkö- tai   
 muita vähäpäästöisiä koneita, kun saatavilla
• Antamaan asiakkaille tietoa biopolttoaineiden 
 käyttömahdollisuuksista työkoneissa

HRK:lla sähkökäyttöisten henkilönostinten osuus on suuri (n. 
75 %). Erilaisia hybridejä n. 6 % kalustosta. Muissa ryhmissä 
hybridilaitteita on vielä vähän tai ei ollenkaan. Vähäpäästöis-
ten hybridikoneiden osuus kasvaa tarjonnassamme suhtees-
sa täyssähkökäyttöisiä enemmän.

Tiedustelemme valmistajilta säännöllisesti biopolttoaineiden 
käyttömahdollisuuksista.
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Teknologian kehitys liiketoiminnan näkökulmasta

Seuraamme aktiivisesti muun muassa akkuteknologiaan 
liittyvää keskustelua, sääntelyä ja kehitystä. Tällä hetkellä 
koemme siihen liittyen käytännön haasteita liiketoiminnan 
näkökulmasta. 

Akkukäyttöisten laitteiden säilytys, varastointi ja käytön opas-
tus poikkeaa dieselkäyttöisistä laitteista. Lisäksi käyttöpaikan 
sähkönkulutus kasvaa ja latauspisteitä täytyy rakentaa tätä 
varten. Akkuteknologia ei myöskään kaikilta osin ole riittävän 
tehokasta. Lisäksi, jos lataustaukoja on pidettävä työpäivän 
aikana, se vaikuttaa työtehoon ja tuottavuuteen.

  
 

Tarjoamme asiakkaille aktiivisesti
vähäpäästöisiä henkilönostimia ja
maanrakennus- sekä siirtokalustoa

 
Täyssähkönostimet 75%
Täyssähköpyöräkuormaajat
6%

 

Keräämme tietoa työkoneiden
energiatehokkuudesta ja päästöistä 
 Tunnistettu merkittävimmät

päästölähteet

Sitoumus tehty 11/2011

Toimenpide Toteutuminen 2021  
 
Täyssähkönostimet 75%
Täyssähköpyöräkuormaajat
6%

 

Esimerkkilaskelmat
tyypillisten vuokrakoneiden
CO2 -päästöistä 
vuokrakäytössä

Sitoumus, raportointi ja
seuranta vuosittain

Tavoite 2022

Sitoudumme työkonealan
Green Dealiin

Olemme kiinnostuneet selvityksistä akkuteknologian raaka- 
aineiden vastuullisuudesta, harvinaisten jalometallien käy-
töstä ja akkujen kierrätyksestä. Siksi seuraamme ohjeistuk-
sen kehittymistä ennen merkittävien investointien tekemistä 
näihin laitteisiin.

Tiedostamme fossiilisten polttoaineiden käyttöön liittyvät 
ilmastohaasteet ja olemme kiinnostuneet korvaamaan laittei-
ta muilla teknologioilla. Tätä varten teemme huolellista selvi-
tystä eri vaihtoehdoista ja seuraamme myös vetyteknologian 
kehitystä. Käymme mielellämme tästä avointa dialogia asiak-
kaiden, valmistajien ja lainsäätäjän kanssa.
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