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1. Yrityksestä lyhyesti

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 
Pirkanmaan 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 3/2020 päättyneellä tilikaudella 35 miljoo-
naa euroa ja vuoden aikana HRK:ssa työskenteli 98 henki-
löä. Lisäksi meillä on kattava alihankintaverkosto 
paikallisista yrityksistä.

Arvopohjainen yritys

Yrityksen perustamisesta lähtien toiminta on pohjautunut 
vastuullisille perheyrityksen arvoille ja siitä meidät myös 
toimialalla tunnetaan.

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

Tämä on ensimmäinen vastuullisuusraporttimme. Se pe-
rustuu luomaamme vastuullisuusohjelmaan, jossa hyödyn-
netään YK:n kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 
tavoitteita, toimialan sitoumuksia ja soveltuvin osin GRI-stan-
dardia. Jatkossa raportoimme vas tuullisuudestamme vuosit-
tain.
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2. Johdon katsaus

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

Vastuullisuus osana laadunvarmistusta

Olemme tehneet kattavan vastuullisuusohjelman, joka vastaa toimialan 
kestävän kehityksen haasteisiin ja parantaa kilpailukykyämme tulevai-
suudessa hiilineutraalin rakentamisen yleistyessä. Pyrimme vastuulli-
suustyöllämme vastaamaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.

Vastuullisuusohjelma on rakennettu ajalle 2020–2022. Ohjenuorana 
olemme käyttäneet sidosryhmäkyselyä, työkonealan green dealiä, 
Teknisen kaupan liiton vastuullisuussuosituksia ja päästöttömien työmai-
den vaatimuksia. 

Toimintamme laadun varmentamiseksi noudatamme SFS EN ISO-
9001:2000 ja ISO-14001 laatu- ja ympäristöstandardeja, vaikka virallista 
sertifiointia ei ole tehty. Vuoden 2021 aikana selvitämme mahdollisuuksia 
sitoutua Rakentamisen Laatu RALA ry:n uusiin standardeihin ympäristön, 
turvallisuuden ja laadun suhteen. Meillä on ennestään RALA -pätevyys.

Taustalla green deal -sopimukset

Vuoden 2021 aikana sitoudumme myös työkonealan green deal -sopi-
mukseen. Sen tavoitteena on vähäpäästöisten laitteiden lisääminen ja 
tiedon jakaminen niistä. Myös Rakentamisen muovit -green deal sivuaa 
toimintaamme.

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

Minimivaatimuksista kilpailukyvyn 
lisäämiseen

Olemme tunnistaneet toiminnassamme vastuullisuuteen liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia ja -riskejä. Vuokrausliiketoiminta 
perustuu kiertotalouden toteuttamiseen, mutta 
myös kaluston omistamiseen ja hallintaan. 
Markkinoilla tapahtuvat muutokset tarjoavat 
uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan 
kehittämiseen.

Vastuullisuustyön tavoitteena on palvella 
liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti 
esimerkiksi hankintojen, johtamisen ja 
myynnin näkökulmasta. Sisällytämme 
vastuullisuuden osaksi liiketoiminta-
strategiaamme seuraavan strategia-
päivityksen yhteydessä. Asiakkaiden 
palvelu, realistiset asiakaslupaukset ja 
odotuksiin vastaaminen ovat jo osa 
strategiaamme.

Sarita Huotari 
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3. Hallintotapa ja strategia

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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4. Taloudelliset tunnusluvut

Liiketoimintamme perustana on kannattavuus, joka varmis-
taa toiminnan jatkuvuuden.  Toimipisteissämme työskentelee 
130 henkilöä. Meillä on AAA-luottoluokitus ja korkea omava-
raisuusaste. 

HRK Konevuokraamot on kokonaan perheomisteinen yritys, 
joka maksaa kaikki verot Suomeen. Vuonna 2020 maksoim-
me yhteisöveroa 1,25 miljoonaa euroa. Yrityksen kotipaikka 
on Kangasalla.

Tilikautemme on huhtikuusta maaliskuuhun ja näissä kuvaa-
jissa tarkastellaan 3/2020 päätynyttä tilikautta. Oheisissa 
kuvaajissa on esitetty liikevaihdon, liikevoiton ja henkilöstö-
määrän kehitys viimeisen viiden vuoden aikana.

Liikevaihto 34,98 milj. euroa
+5 %
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5. Sidosryhmät ja toimintaympäristö

HRK Konevuokraamot on suomalainen perheyritys, jolle 
toi minnan jatkuvuuden varmistaminen on tärkeää. Käymme 
tiivistä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.

Kysyimme asiakkailtamme, henkilöstöltämme ja yhteis-
työkumppaneiltamme, mitkä vastuullisuusteemat heidän 
näkökulmastaan ovat yhteistyön kannalta olennaisia. Sidos-
ryhmäkyselyssä kartoitimme asiakkaiden, kumppanien ja 
henkilöstön odotuksia vastuullisuustyöllemme.

Asiakkaat

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

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.

Tarjoamme palvelujamme myös kuluttaja-asiakkaille.

Henkilöstö

Henkilöstölle kaikkein merkittävimmät vastuullisuusteemat 
ovat osaamisen kehittäminen ja koulutusmahdollisuudet. Ne 
nousivat huhtikuussa 2021 tehdyssä kyselyssä jopa työ-
suhde-etuuksia merkittävimmiksi teemoiksi. Toimialallamme 
vaaditaan monia lakisääteisiä lupia työn suorittamista varten. 
Työnantajana huolehdimme näiden hankkimisesta ja ylläpitä-
misestä henkilöstölle.

Henkilöstölle on tärkeää myös heille tarjottavat liikunta- ja 
kulttuurisetelit sekä kattava työterveyshuolto. Kuulumme 
Kaupan työehtosopimuksen piiriin. Vuonna 2020 teimme en-
simmäistä kertaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn, josta 
kerromme lisää sivulla 22.

Laitteiden asianmukainen huoltaminen sekä turvallisuuden 
että elinkaaren pidentämisen näkökulmasta on henkilöstölle 
olennainen työn merkityksellisyyttä lisäävä tekijä. Henkilöstö 
pitää myös esimerkiksi moottoriöljyn, puun ja metallin kierrät-
tämistä toiminnoissamme tärkeänä. 

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. 
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Lisäksi kumppanit arvostavat ohjeistusta korruption ja 
harmaan talouden ehkäisyyn. Kehitämme viestintääm-
me HRK:n eettisen toiminnan ohjeistuksesta. Toimimme 
tilaajavastuulain mukaisesti. Edellytämme myös palve-
luntuottajilta ja alihankkijayrityksiltämme tilaajavastuulain 
noudattamista.

Alihankkijamme ovat pääasiassa suomalaisia vas-
tuullisia yrityksiä ja ylläpidämme hyviä käytäntöjä 
kaikessa yhteistyössä. Arvostamme hyvää, 
proaktiivista yhteistyötä myös viran-
omaisten kanssa. 
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6. 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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7. Vastuullisuuden johtaminen

Olemme perustaneet vastuullisuustyöryhmän, johon kuuluu 
viisi yrityksen johdosta, myynnistä, markkinoinnista ja henki-
löstöstä vastaavaa työntekijää. 

Vastuullisuustyöryhmä asettaa toimenpideohjelman ja vas-
tuuhenkilöt toteuttamaan valittuja tavoitteita. Johto määrää 
lakisääteisten toimintojen vastuuhenkilöt ja huolehtii tarvit-
tavan koulutuksen hankkimisesta. Vastuuhenkilöt vastaavat 
säädösten ja määräysten ohjeistamisesta, tiedottamisesta ja 
kouluttamisesta. 

Toimipaikkojen esimiehet kartoittavat henkilökuntansa 
koulutustarpeen ja kouluttavat alaisensa työhygieniaan, 
jätteidenkäsittelyyn ja ympäristönsuojeluun yrityksen ym-
päristöpolitiikan mukaisesti. He huolehtivat tarvittavien 
työturvallisuusvarusteiden ja suojalaitteiden hankinnasta. 
Jokaisessa toimipaikassa on käyttöturvatiedotteet ja ympä-
ristönsuojeluohje. 

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

Tulevan EU:n whistleblower -direktiivin mukaisesti perustam-
me lakisääteisen kanavan, jossa mahdollinen yleisen edun 
vastainen toiminta voidaan ilmoittaa nimettömästi. 

Toiminnan eettiset periaatteet

• Pidämme yhteyttä asiakkaisiin ja muihin yrityksen
sidosryhmiin ja toimimme siten, että osapuolet saavat
lisäarvoa yhteistyöstä HRK: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.
• HRK:ssa kunnioitetaan ja noudatetaan sellaisia

eettisiä sääntöjä, jotka ovat ihmisarvoisen ja hyvän
elämän perusteita.
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8. Vastuullisuuden liiketoiminta-
mahdollisuudet ja -riskit

Olemme tunnnistaneet vastuullisuuteen liittyviä liiketoiminta-
mahdollisuuksia ja riskejä. Hallitsemme riskejä hajauttamalla 
toimintaamme alueellisesti ja varautumalla toimintaympäris-
tön muutoksiin.

Digitaaliset innovaatiot

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 ennakoinnil-
la ja budjetoinnilla. Teknologian avulla voimme ratkaista hal-
linnollisia haasteita. Haluamme 
myös olla mukana paikallisissa 
kiertotaloushankkeissa, 
mikäli sellaisia 
koordinoidaan 
monialaisesti.

Ajanmukaiset kalustohankinnat

Tulevina vuosina suurimpia haasteita toiminnallemme voivat 
aiheuttaa kalustohankinnat, jos toimialalla tulee esimerkiksi 
alueellisia käyttörajoituksia tai yllättäviä viranomaismääräyk-
siä. Näemme mahdollisuutena investoinnit kestävään, kier-
totaloutta tukevaan teknologiaan. Kalustohankinnat tehdään 
sääntelyn ja jälleenmyyntiarvon näkökulmasta laitteiden 
elinkaarikustannukset- ja vaikutukset huomioiden.

Globaalit ilmiöt

Koronapandemia on osoittanut, että olemme haavoittuvia 
globaaleille ilmiöille. Tuotteidemme ja palvelujemme toimi-
tusajat voivat pidentyä ja niitä tulee ennakoida myös tästä 
näkökulmasta. Pandemia on vaikuttanut toimitusvarmuuteen 
tietotekniikan ja komponenttien osalta ja osa tavarantoimitta-
jista on kärsinyt raaka-ainepulasta. 

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. 
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Osaava työvoima

Työvoiman löytämisessä voi olla alueellisia haasteita. 
Pääkaupunkiseudulla rakennus- ja konealan osaajia tulisi 
kouluttaa enemmän yritysten kasvaviin tarpeisiin. Lisääm-
me oppilaitosyhteistyötä, josta odotamme tuloksia parin 
vuoden päästä. 

Olemme valmiit kehittämään yrityksemme sisäistä johta-
miskulttuuria sekä parantamaan jatkuvasti perehdyttämistä 
ja työnantajamielikuvaa osana sosiaalista ja taloudellista 
vastuullisuustyötämme.
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9. 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.

Pääosassa päästöt

Toimialamme päästövähennystavoitteet Suomessa on kuvat-
tu työkonealan green deal -sopimuksessa, joka on solmittu 
ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liiton yhteistyössä. 
Se on vapaaehtoinen sopimus päästöjen vähentämisestä 
toimialallamme vuoteen 2025 mennessä.

Työkoneet ovat tieliikenteen ulkopuolella olevia koneita, jotka 
on suunniteltu erilaisten töiden suorittamiseen. Kaikkien 
työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen yhteenlasket-
tu osuus Suomen päästökaupan ulkopuolisten sektorien, eli 
niin sanotun taakanjakosektorin, päästöistä oli vuonna 2018 
noin kahdeksan prosenttia.

Tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksi-
dipäästöjä lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähä-
päästöisten työkoneiden tarjontaa, kannustamalla niiden ny-
kyistä laajempaan hyödyntämiseen ja tukemalla työkoneiden 
aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimenpiteitä. 
Sopimus koskee koko työkonealaa, mutta alkuvaiheessa 
siinä painotetaan erityisesti tiettyjä työkonetyyppejä: vasta-

painotrukkeja, pyöräkuormaajia ja nostimia, joiden päästöt edustavat 
noin neljäsosaa työkoneiden kokonaispäästöistä. 

Sopimukseen voidaan liittää muitakin erikseen seurattavia työkone-
tyyppejä. Tätä käsittelemme tarkemmin raportin kohdassa Päästöjen 
vähentäminen.

Toimialaliiton suositukset

Teknisen Kaupan Liiton vastuullisuusperiaatteet on tarkoitettu jä-
senyrityksen toiminnan kehittämisen tueksi ja viestiksi sidosryhmille. 
Vastuullisuus teknisen kaupan yrityksessä tarkoittaa valmistajan ja 
loppuasiakkaan välisen toimitusketjun varmistamista taloudellisesta, 
ympäristöllisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Olemme hyödyntä-
neet ohjeistusta oman vastuullisuusohjelmamme rakentamisessa.

• Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluvat muun muassa
kannattavuus, riskienhallinta ja vastaaminen asiakaslupauksiin.

• Ympäristövastuullisuuteen kuuluvat kestävä luonnonvarojen
käyttö ja osaamisen lisääminen esimerkiksi ilmaston-

 muutoksesta ja kierrätyksestä.
• Sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluvat henkilöstön

hyvinvointi, korruption ehkäisy ja hankintaketjun vastuullisuus.

Olemme lisäksi tunnistaneet ne YK:n kestävän kehityksen Agenda 
2030 tavoitteet, jotka ovat oleellisia toimialallamme ja joissa meillä on 
eniten vaikutuksia.

https://www.tekninen.fi/liitto/vastuullisuus/
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Laitteiden päästöt ovat yksi merkittävimmistä 
vastuullisuusteemoistamme. Pyrimme lisää-
mään sähkö- ja hybridikäyttöisten työkonei-
den osuutta vuokravalikoimassamme. 

Kuvassa hybridkäyttöisiä henkilönostimia.
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10. Vastuullisuusohjelmamme 2020     –2022

Vastuullisuustyöryhmä on määritellyt vastuullisuustyön painopistealueet ja tavoitteet vuoteen 2022 saakka, mikä on myös 
yrityksen seuraavan strategiakauden takaraja. Aloitamme raportoinnin vuodesta 2020, joka toimii vertailukohtana tavoitteiden 
toteuttamisessa. 

VASTUULLISET HANKINNAT
Toimitusketjun tunteminen ja hallinta, 
kustannussäästöt

• Selvitämme mahdollisuuksia ekoserti�oidun
sähkön hankintaan

• Huomioimme hankkimiemme laitteiden ja
koneiden kestävyyden ja koko elinkaaren

• Kestävät työvaatteet ja -varusteet sekä
työkalut

KIERTOTALOUDEN EDISTÄMINEN

TYÖTURVALLISUUSKULTTUURI PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

Strategian ytimessä, kiertotalous on
tulevaisuutta, pitkäjänteistä toimintaa

• Osallistumme paikallisiin yhteistyö-
   hankkeisiin kiertotalouden edistämiseksi

• Tarjoamme digitaalisia palveluja
asiakkaiden toiminnan optimoimiseksi

• Lisäämme materiaalien kierrättämistä

Asiakkaiden ja henkilöstön työhyvinvointi, 
maine ja työnantajamielikuvan 
parantaminen, haluttu yhteistyökumppani

• Kehitämme työturvallisuusdatan laajennetun
seurannan turvallisuuden edistämiseksi

• Analysoimme tapaturmien syitä, läheltä
piti - tilanteita ja vahinkotapahtumia

• Ylläpidämme koneiden turvallista käyttöä
säännöllisillä tarkastuksilla ja käytön
opastuksilla

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Tuemme hiilineutraalia rakentamista ja
vahvistamme kilpailukykyämme

• Tarjoamme asiakkaille aktiivisesti
vähäpäästöisiä työkoneita

• Sitoudumme työkonealan Green Dealiin

• Keräämme tietoa työkoneiden
energiatehokkuudesta ja päästöistä
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11. Vastuulliset hankinnat

Olemme tunnistaneet kolme hankinta-aluetta, jossa voimme 
tehdä vastuullisia valintoja ja siten pienentää ympäristövaiku-
tuksiamme. Ne ovat energianhankinta, kone- ja tarvikehan-
kinnat sekä varustehankinnat.

Siirtyminen ekosertifioituun sähköön

Toiminnassamme kuluu sen luonteesta johtuen verrattain 
paljon sähköä ja energiaa. Sähkönkulutuksemme on 1,2 
gigawattituntia vuodessa. Pyrimme jatkuvasti vähentämään 
sähkönkulutusta optimoimalla toimintojamme ja ohjeistamal-
la työntekijöitämme. 

Kesäkuun 2021 alusta alkaen lähes kaikki käyttämämme 
sähkö on Guarantees of Origin -järjestön sertifioimaa uu-
siutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Nordic Green 
Energyn  tuottaman sähköenergian alkuperä rekisteröidään 
ja todennetaan Fingrid Oyj:n alkuperätakuujärjestestelmäs-
sä.

Vuoden 2021 aikana 98 prosenttia kaikesta käyttämästäm-
me sähköstä on ekosertifioitua ja tavoitteemme on sertifioida 
100% sähkönkulutuksesta. Siirtymällä ekosertifioituun säh-
köön vähennämme hiilidioksidipäästöjämme yli 150 CO²e 
tonnia vuodessa. Kiinteistöjen energian käytössä on siirrytty 
osittain pois öljylämmityksestä ilmavesilämpöpumppuihin. 
Tavoitteena on edelleen vähentää fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä lämmityksessä.

Hankintaperiaatteena vähäpäästöiset laitteet

Vastuullisessa hankinnassa huomioidaan hankittavan ka-
luston laatu, huollettavuus ja kierrätettävyys. Toimittajamme 
ovat alalla tunnettuja jälleenmyyjiä tai valmistajia.

Hankkimaamme kalustoa valmistetaan sekä Suomessa että 
muualla. Suosimme toimittajia, jotka toimivat vastuullisesti 
raaka-aineiden hankinnan ja työntekijöiden kohtelun suh-
teen. Vuokrauskäyttöön pyritään hankkimaan ympäristöystä-
vällisiä pitkäikäisiä laitteita, jotka ovat kierrätettävissä. Hank-
kimamme laitteet ovat CE-hyväksyttyjä. 

Tavarantoimittajien suhtautuminen ympäristöasioihin huomi-
oidaan hankinnassa. Laitehankinnoissa olemme valmistajien 
ilmoittamien päästötietojen varassa, mutta käymme heidän 
kanssaan jatkuvaa avointa dialogia vähäpäästöisten laittei-
den lisäämisestä valikoimiimme. 

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.
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 2021

Käytämme 100% uusiutuvaa
Greene-energiaa.
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Laitteiden hankinta ja ylläpito

• Vuokralaitteiksi valitaan mahdollisimman vähän
energiaa käyttäviä ja pitkäikäisiä laitteita.

• 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.

• 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.

• Selvitetään elinkaarivaikutukset ja mahdollisuudet
hyödyntää laitteita varaosina.

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 
opastus poikkeaa diesel-käyttöisistä laitteista. Lisäksi käyttö-
paikan sähkönkulutus kasvaa ja latauspisteitä täytyy raken-
taa tätä varten. Akkuteknologia ei myöskään kaikilta osin ole 
riittävän tehokasta. Lisäksi, jos lataustaukoja on pidettävä 
työpäivän aikana, se vaikuttaa työtehoon ja tuottavuuteen. 

Olemme kiinnostuneet selvityksistä akkuteknologian raa-
ka-aineiden vastuullisuudesta, harvinaisten jalometallien 
käytöstä ja akkujen kierrätyksestä. Siksi seuraamme ohjeis-
tuksen kehittymistä ennen merkittävien investointien teke-
mistä 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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Huoltolupaus ja kunnossapito-ohjelma 
pidentävät laitteiden elinkaarta

Sisäisillä auditoinneilla varmistamme kaluston ylläpidon ja 
koko vuokrausprosessin laadun. Hankinnoissa pyrimme suo-
simaan yrityksiä, jotka huomioivat ympäristötekijät ja joiden 
toimittamien laitteiden kierrätysaste on korkea elinkaaren 
päättyessä.

Laitteiden käytössä ja huollossa pyrimme minimoimaan ym-
päristölle haitallisten poltto-, voitelu- ja pesuaineiden käytön. 
Huomioimme energian käytön kiinteistöjen laitteistoissa ja 
kuljetusten optimoinnissa. Jätteet lajitellaan ja ongelmajät-
teet toimitetaan käsittelylaitoksiin.

Laitteiden elinkaareen vaikutetaan säännönmukaisilla huolto-
toimenpiteillä ja kunnossapidolla. Pyrimme uusimaan ka-
lustoamme siten, että vuokrattavissa olevat laitteet eivät ole 
elinkaarensa lopussa. Näin varmistamme myös asiakkaillem-
me uusimman ja ajanmukaisimman valikoiman.

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. Huolehdimme, että varusteet on valmistettu ihmisoi-
keuksia kunnioittaen. Suosimme jatkossa tavarantoimittajia, 
jotka noudattavat sosiaalisen vastuun sitoumuksia.
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12. Kiertotalouden edistäminen

Vuokraaminen on kiertotalouden liiketoimintamallien mukais-
ta toimintaa. Sen avulla voidaan vähentää hankintoja ja siten 
raaka-ainekäyttöä ja ympäristöhaittoja. 

Digitaaliset ratkaisut optimoivat toimintaa

Digitaalisilla innovaatioilla pyrimme auttamaan asiakkaita 
tehostamaan ja optimoimaan toimintaansa, jolloin syntyy 
säästöjä kuljetuksessa, energian käytössä ja työtunneissa. 

HRK VUOKRAIN on asiakkaille kehitetty palvelu ja työka-
lu, jota asiakas voi käyttää mobiililaitteella tai tietokoneella. 
Palvelun avulla yritysasiakas seuraa ja tehostaa kaluston 
vuokrallaoloa ja palautusta. 

HRK OHJAIN -kalustonhallintaohjelma julkaistaan vuoden 
2021 aikana. Sillä voi optimoida työmaan toimintaa, ja siten 
hallita ja vähentää myös päästöjä.

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 jät-
teille. Jätteet toimitetaan asianmukaisille jätteenkäsittelijöille 
ohjeiden mukaan. Pesut suoritetaan tarkoitukseen sopivilla 

pesupaikoilla, jotka on varustettu öljynerottelukaivoilla. Työn-
tekijöitä 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.

Meillä on tällä hetkellä useita jätehuollon kumppaneita. 
Osana vastuullisuustyötä pyrimme yhtenäistämään jätehuol-
toamme ja sen myötä parantamaan jätemäärien ja -lajien 
seurantaa. 

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 loppuunkäytetyt renkaat
• Vialliset loisteputket ja muut valaisimet
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HRK:ta koskevat seuraavat viralliset 
ympäristölait ja -määräykset:

• Kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset
• Jätelaki 17.6.2011 / 646
• Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014 / 527

Muovinkierrätyksen lisääminen

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

Rakennusten muovit -green dealin tavoitteena on sekä vä-
hentää muovin kulutusta, lisätä erilliskeräystä että tehostaa 
uusiokäyttöä rakennusalan toimitusketjuissa. 

Olemme osa rakennusalan toimitusketjua, joten sitoumus 
koskee myös meitä. Aiomme lisätä pakkausmuovien 
keräystä kaikissa toimipisteissämme järjestämällä niihin 
pakkausmuovien keräystelineen ja ohjeistamalla henkilöstöä. 
Kerätty muovimateriaali toimitetaan uusiokäyttöön jätehuol-
lon kumppanimme avulla.

Kierrätyksellä, vedenkulutuksen vähentämisellä ja kiertota-
louden tehostamisella on kauaskantoisia vaikutuksia. Vas-
tuullisesti toimimalla voimme osaltamme vaikuttaa luonnon 
monimuotoisuuteen, uhanalaisten elinympäristöjen ja luon-
non monimuotoisuuden säilyttämiseen. 

Jätteiden ja jätevesien oikeaoppinen käsittely säästää myös 
kustannuksissa, kun materiaali ei päädy ongelmajätteeksi. 
Siksi panostamme myös henkilöstön lajitteluosaamiseen.
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13. Työturvallisuuskulttuuri ja työhyvinvointi

Olemme ottaneet yhdeksi vastuullisuustavoitteeksemme 
työturvallisuuskulttuurin kehittämisen. Meille on ensiarvoisen 
tärkeää, että henkilöstömme ja laitteitamme käyttävät asiak-
kaamme ovat turvassa ja voivat hyvin. Pyrimme tähän ra-
kentamalla kokonaisvaltaista työturvallisuuskulttuuria, jossa 
jokainen työntekijä ymmärtää oman toimintansa vaikutukset 
ja osaa toimia turvallisesti.

Työturvallisuuskulttuurimme koostuu kolmesta osa-alueesta: 

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

Henkilöstön hyvinvointi

Palveluksessamme oli 136 henkilöä eri tehtävissä (3/2021). 
Henkilöstö on tärkein voimavaramme tulevaisuuden menes-
tyksessä.

Työn merkityksellisyys HRK:n palveluksessa syntyy kierto-
talouden mukaisesta toiminnasta, oikeasta palkkatasosta, 
ajanmukaisista ja turvallisista työvälineistä, joustavista työ-
ajoista, osaamisen kehittämisestä, koulutusmahdollisuuksis-
ta ja tuottavuuden kokemuksesta.

HRK:n palveluksessa 
3/2021:  miehiä 79%

naisia 21%.

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

Syksyllä 2020 teimme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn 
henkilöstölle. Sen mukaan esimiehet ja työntekijät pitivät 
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista hyvänä. Poik-
keuksia oli vähän, mutta nekin huomioidaan. Jonkin verran 
kehitet tävää löytyi eri ikäisten työntekijöiden, erilai sissa 
työsuhteissa olevien sekä eri väestöryhmien palkkauk sessa, 
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. 
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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 ajotyyliin.

Henkilöstöä koulutettiin vuonna 2020 kaikkiaan lähes 500 
tunnin verran. Koulutusta sai kaikkiaan 46 henkilöä. Päte-
vyys-, turvallisuus- ja lupakoulutusten lisäksi henkilöstöä 
osallistui työhyvinvointikoulutuksiin ja ammatillisen kehittymi-
sen kursseille sekä luennoille.
Maaliskuussa 2021 päättyneellä tilikaudella työtapaturmia 
oli 4 ja tapaturmataajuus oli 23 (miljoonaa työtuntia kohden). 

Jatkossa panostamme entistä enemmän tapaturmien syiden 
analysointiin ja pyrimme ehkäisemään niitä.

Tärkeässä roolissa turvallisen toimintakulttuurin ylläpitämi-
sessä on laitteiden oikeanlainen käsittely ja huolto. Lisääm-
mekin käytön opastuksia ja työntekijöiden perehdytystä.

Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten 
arviointi

Laitteiden turvallisuuteen kiinnitetään huomiota jo hankinta-
vaiheessa. Turvallisuutta ylläpidetään säännöllisillä huolloilla. 
Sisäinen prosessimme varmistaa, että vuokrattavat laitteet 
ovat tarkastettuja sekä huollettuja ja siksi turvallisia käyttää.
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14. Päästöjen vähentäminen

Työkoneiden osuus kaikista Suomen päästökaupan ulko-
puolisten sektorien päästöistä on 8%. Siksi myös meidän on 
kiinnitettävä aiheeseen huomiota.

Solmimme työkonealan green deal -sitoumuksen vuoden 
2021 aikana, jolloin valitsemme Sitoumus2050 mukaisesti ne 
toimenpiteet, joita edistämme vastuullisuustyössämme. 

Kun green deal on solmittu, aloitamme laskennan seuraavi-
en laitteiden osalta: kurottajat, trukit, kuormaajat, henkilönos-
timet, kaivinkoneet ja kompressorit.

Kehitämme ympäristöystävällistä valikoimaa

Tarjoamme asiakkaille aktiivisesti vähäpäästöisiä työkoneita 
ja laitteita. Selvitämme mahdollisuuksia rakentaa oma ympä-
ristöystävällinen valikoima, 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.

Ratkaisevaa työkoneiden päästöissä on paitsi valmistuksen, 
myös käytönaikaiset päästöt, eli miten konetta käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti. Tästä syystä panostamme lait-
teiden käyttökoulutuksiin asiakkaille.

Selvitämme vastuullisuusohjelman aikana mahdollisuutta 
laskea merkittävimpien päästölähteiden hiilijalanjälki. Samal-
la selvitämme edellytyksiä oman aurinkovoimalan rakentami-
seen toimipisteen katolle.
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Vaihdamme ekoserti�oituun 
uusiutuvaan sähköön  

Prosenttiosuus 
energiankulutuksesta

98 % 

Hankimme kestäviä ja kierrätettäviä 
työvaatteita ja varusteita 

Toiminpideohjelma ja mittaristo
kehitetään

 Tekstiilijätteen kierrätyksen 
selvittäminen

 

Tarjoamme digitaalisia palveluja 
asiakkaiden toiminnan optimoimiseksi

Kalustonsuunnitteluohjelman 
(HRK Ohjain) käyttöönotto

Koekäyttö aloitetaan 

Kehitämme jätehuollon seurantaa 
keskittämällä palveluostoja

Kierrätysaste Otamme käyttöön luotettavan 
laskentatavan eri jätelajeille

 

Kehitämme työturvallisuusdatan
laajennetun seurannan turvallisuuden
edistämiseksi 

Päivitetyt tiedot saatavilla
työsuojelua varten

 Työturvallisuusdata
päivitetään

Analysoimme tapaturmien syitä, läheltä 
piti -tilanteita ja vahinkotapahtumia

Tapaturmien määrät 0 

Osuus kalustosta Valitaan tärkeimmät 
kalustoryhmät ja rakennetaan 
luotettava mittarointi

 

 
 

 Valitaan totuudenmukaisia 
tuloksia tuottavat 
laskentatavat 

Vastuullisuusteema Toimenpiteet

Vastuulliset
hankinnat

Kiertotalouden
edistäminen

Työturvallisuus
ja

työhyvinvointi

Päästöjen
vähentäminen

Mittarit Tavoite 2021

Tarjoamme asiakkaille aktiivisesti
vähäpäästöisiä henkilönostimia ja
maanrakennus- sekä siirtokalustoa

Keräämme tietoa työkoneiden
energiatehokkuudesta ja päästöistä

Energiatehokkuus- j a
päästölaskelmat

Vastuullisuustavoitteiden toteutuminen

Olemme tunnistaneet oheiset toimenpiteet vastuullisuutemme edistämiseksi. Lisäksi arvioimme vuosien 2021 ja 2022 
aikana muita toimenpiteitä ja mittareita, mm. solmimme Työkonealan green deal -sopimukseen. Jatkossa raportoimme 
edistyksestämme.
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